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Sammanträdesdatum
2022-03-15

Socialnämnd

Plats och tid Stora konferensrummet Härden samt via Zoom, 2022-03-17 kl 14:00-17:25

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 FO
Kerstin Belander, avdelningschef IFO
Helene Andersson, förvaltningsekonom
Filip Torevik, förvaltningsekonom
Emma Kristensson, anhörigkonsulent
Elin Connedal, SAS
Sylvia Nilsson, MAS
Ingemar Rosén, kommundirektör
Tajris Jasarovic, socionompraktikant
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare

§ 28-32, 37, 43
§ 30
§ 31
§ 32
§ 32
§ 33
§ 34-36
§ 37
§ 43

Justerare Agneta Dagobert (S)

Justeringens plats och tid Digital signering 2022-03-18

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 28-§ 43

Lena Fjällman-Johnsson

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

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

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

Organ Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2022-03-15

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-18 Datum då anslaget tas ned 2022-04-11

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)       Anders Nilsson (C) x
Gudrun Svensson(C) § 28-40, 43. Elin Edfeldt 
Laage (SiV) § 41-42

x

Jonas Larsson (M) x
Maude Schlegel (M)  § 28-40, 43. Birgitta Lidbeck-
Davidsson (S) § 41-42

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)       Kl. 14-15:40 x
- (L)
Birgitta Lidbäck Davidsson (S) x
Eivor Karlsson (S) x
Jimmy Jonasson (SD) x
Rolf Carlsson (SD) x
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Ärendelista
§ 28 Dnr

Val av protokolljusterare...................................................................... 4
§ 29 Dnr

Fastställande av dagens föredragningslista........................................ 5
§ 30 Dnr

Information om Funktionshinderomsorgen.......................................... 6
§ 31 Dnr SN/2022:35

Familjecentral handkassa 2022........................................................... 7
§ 32 Dnr SN/2021:43

Ekonomisk uppföljning efter februari 2022.......................................... 8
§ 33 Dnr SN/2022:44

Information om Rapport missförhållande eller risk för missförhållande
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§ 34 Dnr SN/2022:28
Information om Rapport missförhållande eller risk för missförhållande
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§ 35 Dnr SN/2022:29
Information om Rapport missförhållande eller risk för missförhållande
........................................................................................................... 11

§ 36 Dnr SN/2022:50
Kvalitetsberättelse 2021.................................................................... 12

§ 37 Dnr SN/2022:51
Patientsäkerhetsberättelse 2021....................................................... 13

§ 38 Dnr SN/2021:242
Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med 
välfärdsteknik..................................................................................... 14

§ 39 Dnr SN/2018:12
Beslut om arvode vid deltagande i budgetdialog inför 2023.............. 16

§ 40 Dnr SN/2022:31
Månatlig rapportering efter februari 2022.......................................... 17

§ 41 Dnr SN/2022:22
Anmälan av beslut tagna på delegation 2022.................................... 18

§ 42 Dnr
Anmälda handlingar........................................................................... 19

§ 43 Dnr
Information om piloten God och Nära vård........................................ 20
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§ 28 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lillie Karlsson (S): Socialnämnden utser Agneta Dagobert (S) till 
protokolljusterare.

Beslut
Socialnämnden utser Agneta Dagobert (S) till protokolljusterare.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5(20)

Socialnämnd
Sammanträdesdatum
2022-03-15

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ett extra ärende anmäls. Kommundirektör Ingemar Rosén informerar om 
piloten God och Nära vård.

Förslag till beslut på sammanträdet

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att ärendet Information om 
piloten God och Nära vård behandlas som ärende nr 16.

Beslut
Socialnämnden beslutar att ärendet Information om piloten God och Nära 
vård behandlas som ärende nr 16.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE
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§ 30 Dnr 

Information om Funktionshinderomsorgen

Ärendebeskrivning
Marie Edling, avdelningschef funktionshinderomsorgen, informerar om hur 
funktionshinderomsorgen är organiserad idag, hur det ser ut med personlig 
assistans, vilka bostäder som finns för vuxna, vilken daglig verksamhet som 
finns, vilka övriga LSS insatser man kan söka om och vilka planer som finns 
framåt.
Marie Edling informerar också om kommunens socialpsykiatri.
Under våren 2022 kommer personal inom funktionshinderomsorgen att få  
ytterligare utbildning inom social dokumentation och genomförandeplaner.
Det finns också ett behov av att utbilda personal inom alternativ 
kommunikation, psykisk ohälsa, HBTQI samt i bemötande.

En framtida utmaning är att få utbildad personal.
Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE
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§ 31 Dnr SN/2022:35

Familjecentral handkassa 2022

Ärendebeskrivning
Familjecentralen är en verksamhet riktad till barnfamiljer som sedan 
årsskiftet 2021/2022 drivs gemensamt mellan Säffle kommun (socialnämnd 
och barn- och utbildningsnämnd) och Regionens verksamheter för BVC och 
MVC. Kommunen ansvarar för Öppen förskola, Babycafe, enskilda 
stödsamtal, föräldrautbildningar m.m. 
Vid kommunens verksamheter behöver möjligheter finnas att vid vissa 
tillfällen erbjuda tex. kaffe med något till, frukt eller liknande. För detta 
ändamål behöver en handkassa finnas för att personalen på ett enkelt och 
självständigt sätt ska kunna göra sådana inköp. socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden kommer att dela kostnaderna för detta.
Ansvarig för handkassan är anställd socionom/samordnare vid 
Familjecentralen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-02-15.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-03-01, § 22.

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

Beslut
Socialnämnden beslutar om en handkassa om 1000 kr för Familjecentralens 
öppna förskola med flera aktiviteter.
_________________________ 
Utdrag  2022-03-18
K Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorg

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE
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§ 32 Dnr SN/2021:43

Ekonomisk uppföljning efter februari 2022

Ärendebeskrivning
Vid årets slut prognostiseras ett underskott på 29 094 tkr. 
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 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. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 2 249 tkr vid årets 
slut. Volymökningarna inom äldreomsorgen medför stora kostnadsökningar 
som fortsatt förväntas öka främst inom hemtjänsten och som förvaltningen 
inte har kostnadstäckning för.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport efter februari 2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden har tagit del av ekonomisk rapport efter 
februari 2022.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av ekonomisk rapport efter februari 2022.
_________________________ 
Utdrag  2022-03-18
Kommunstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE
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§ 33 Dnr SN/2022:44

Information om Rapport missförhållande eller risk för 
missförhållande

Ärendebeskrivning
Emma Kristensson, anhörigkonsulent, informerar om en rapport om 
missförhållande eller risk för missförhållande som lämnats in till 
socialnämnden 23 februari 2022.
Personal har glömt att åka på larm hos brukare. Detta innebar att brukaren 
larmade igen och att det tog längre tid för brukaren att få besök.
Bedömningen är att inget missförhållande eller risk för missförhållande 
föreligger.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE
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§ 34 Dnr SN/2022:28

Information om Rapport missförhållande eller risk för 
missförhållande

Ärendebeskrivning
Elin Connedal, socialt ansvarig socionom, informerar om en rapport om 
missförhållande eller risk för missförhållande som lämnats till 
socialnämnden 4 februari 2022.
En lampskärm har legat framför ett rörelselarm vilket innebär att larmet inte 
fungerat. Att lampskärmen legat fram rörelselarmet är en ren olyckshändelse 
då lampan råkat välta.
Bedömningen är att inget missförhållande eller risk för missförhållande 
föreligger.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 
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§ 35 Dnr SN/2022:29

Information om Rapport missförhållande eller risk för 
missförhållande

Ärendebeskrivning
Elin Connedal, socialt ansvarig socionom, informerar om en rapport om 
missförhållande eller risk för missförhållande som kommit till 
socialnämnden den 1 februari 2022.
Rapporten avser två beslut som inte verkställts då de inte varit synliga för 
utförare i verksamhetssystem. Brukarna har haft andra insatser i avvaktan på 
att besluten skulle verkställas.
Bedömningen är att inget missförhållande eller risk för allvarligt 
missförhållande föreligger. 

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE
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§ 36 Dnr SN/2022:50

Kvalitetsberättelse 2021

Ärendebeskrivning
En kvalitetsberättelse för 2021 har upprättats i enlighet med bestämmelser i
socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med
kvalitetsberättelse är att optimera det systematiska kvalitetsarbetet för att på
det sättet nå målen om god kvalitet i socialförvaltningens verksamheter.  

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-03-07.
Kvalitetsberättelse 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2021.

Beslut
Socialnämnden godkänner Kvalitetsberättelse 2021.
_________________________ 
Utdrag 2022-03-18
E Connedal, socialt ansvarig socionom  

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE
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§ 37 Dnr SN/2022:51

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren för hälso-och sjukvård skall varje år upprätta en 
Patientsäkerhetsberättelse som visar på hur det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-03-09.
Patientsäkerhetsberättelse 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 
2021.

Beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 2021.
_________________________ 
Utdrag  2022-03-18
S Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE
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§ 38 Dnr SN/2021:242

Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta 
arbetet med välfärdsteknik

Ärendebeskrivning
Hjälpmedelsnämnden består av 19 ledamöter och 19 ersättare. Region 
Värmland utser tre ledamöter och tre ersättare och varje värmländsk 
kommun utser en ledamot och en ersättare.
Nämnden ansvarar för att hjälpmedelsförsörjningen i Värmland ska ske på 
lika villkor oavsett var man bor i länet. 
Hjälpmedelsnämnden vill nu att deras uppdrag och ansvar ska utökas till att 
även omfatta Välfärdsteknik och har skickat ut remissförfrågan till 
kommunerna med två olika scenarier som kommunerna ombeds ta ställning 
till. Båda dessa scenarier utgår från att Hjälpmedelsnämnden skulle ha 
ansvar för välfärdsteknik.
Ärendet och remissen har diskuterats inom både kommundirektörs- och 
socialchefsnätverket och där finns hos en majoritet av kommunerna en bred 
enighet om att Välfärdsteknik är ett brett område som sträcker sig långt 
utanför hjälpmedel och att det därför blir svårt att se hur och varför 
Hjälpmedelsnämnden ska ta ett ansvar för detta.
Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun har i 
socialchefsnätverket delat med sig av sin skrivelse och reflektioner angående 
varför ansvaret för Välfärdsteknik inte kan läggas hos Hjälpmedelsnämnden 
och dessa synpunkter speglar väl de slutsatser som togs i 
socialchefsnätverket. Därmed utgör de en stor del av socialförvaltningen i 
Säffles analys och ställningstagande i detta tjänsteyttrande.
Socialförvaltningen ser inte att något av de presenterade scenarios är bättre 
än det andra då socialförvaltningen inte anser att Hjälpmedelsnämndens 
uppdrag och ansvar inte bör utökas till att även omfatta Välfärdsteknik.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-03-09.
Remiss med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med 
välfärdsteknik, 2021-12-10.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att man idag inte ser ett behov 
av att hjälpmedesnämndens ansvar utökas till att även omfatta kommunens 
hantering av Välfärdsteknik inom något av de i remissen efterfrågade 

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE
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områden, utan ser i stället möjligheter att utöka samverkan kommuner 
emellan som en större framgångsfaktor i arbetet med välfärdsteknik.

Beslut
Socialnämnden beslutar att man idag inte ser ett behov av att 
hjälpmedesnämndens ansvar utökas till att även omfatta kommunens 
hantering av Välfärdsteknik inom något av de i remissen efterfrågade 
områden, utan ser i stället möjligheter att utöka samverkan kommuner 
emellan som en större framgångsfaktor i arbetet med välfärdsteknik.
_________________________ 
Utdrag  2022-03-18
Hjälpmedelsnämnden

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
16(20)

Socialnämnd
Sammanträdesdatum
2022-03-15

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

§ 39 Dnr SN/2018:12

Beslut om arvode vid deltagande i budgetdialog inför 
2023

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ledamöter och ersättare har erbjudits möjlighet att delta i 
budgetdialog inför 2023. För att deltagarna ska erhålla arvode behöver 
socialnämnden fatta beslut om detta.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att de ledamöter och ersättare 
som deltar i budgetdialog inför 2023 ska erhålla arvode.

Beslut
Socialnämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltar i 
budgetdialog inför 2023 ska erhålla arvode.
_________________________ 
Utdrag  2022-03-18
L Sahlin, HR enheten

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE
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§ 40 Dnr SN/2022:31

Månatlig rapportering efter februari 2022

Ärendebeskrivning
 Försörjningsstöd 2020-2022
 Biståndsbeslut gällande äldreomsorg år 2020 – 2022
 Personalkostnader per hemtjänsttimme i medeltal år 2020-2022
 Antal belagda platser särskilt boende 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

Beslut
Socialnämnden har tagit del av rapporten.
_________________________ 
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§ 41 Dnr SN/2022:22

Anmälan av beslut tagna på delegation 2022

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 har kommunen beslutat att varje nämnd 
själv beslutar om man ska ha fysiska möten eller digitala möten. Ordförande 
har beslutat att nämndens möten ska vara digitala. Idag har inte kommunen 
en säker möjlighet att via digital länk hantera sekretessbelagda uppgifter.
Socialnämnden beslutade 23 november 2021, § 169, under perioden 2021-
10-01--2022-03-31 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.  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 anmälda beslut för perioden 220201-220228.
_________________________ 
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§ 42 Dnr 

Anmälda handlingar

Ärendebeskrivning
Genomgång av inkomna handlingar.
Domar från Förvaltningsrätten i Karlstad och beslut från Inspektionen för 
vård och omsorg läses upp.
Information om Funktionshinderrådets protokoll och verksamhetsberättelse 
lämnas.

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

Information om piloten God och Nära vård
Ärendebeskrivning
Ingemar Rosén, kommundirektör, informerar om piloten God och nära vård 
som initierats av kommundirektörerna i västra Värmland.
Nästa steg är att inventera hur Säffles behov ser ut för att därefter 
tillsammans med de andra kommunerna och regionen konkretisera vilka 
områden man ska fokusera på lokalt därefter lämnas ärendet till 
socialnämnden för beslut.

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 33676SE
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