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Plats och tid Medborgarhuset, 2022-04-19 kl 14:00-16:45 

Ajourneringar  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Ivan Stipic, förvaltningschef 
Lise-Lotte Andersson, bitr. förvaltningschef 
Åsa Anjou, 1:e soc.sekr 
Kerstin Belander, avdelningschef IFO 
Elin Connedal, SAS 
Helene Andersson, förvaltningsekonom 
Filip Torevik, förvaltningsekonom 
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare 

 
 
§ 46-48 
§ 49 
§ 50-51 
§ 52-53 
§ 52-53 

Justerare Agneta Dagobert (S) 

Justeringens plats och tid Härden, 2022-04-21  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer § 44-§ 58 

 Lena Fjällman-Johnsson  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Anita Karlsson  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Agneta Dagobert  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2022-04-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-21 Datum då anslaget tas ned 2022-05-13 

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)    Birgitta Lidbäck Davidsson (S)  x          

Gudrun Svensson(C) x           

Jonas Larsson (M) x           

Maude Schlegel (M) x           

Inga-Lill Rosell (SiV)  Elin Edfeldt Laage (SiV)  x          

Lillie Karlsson (S) x           

Agneta Dagoberth (S) x           

Nina Johansson (SD)   Kl. 14:00-16:00 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)            

Birgitta Lidbäck Davidsson (S) x           

Eivor Karlsson (S)  x          

Jimmy Jonasson (SD)  x          

Rolf Carlsson (SD)  x          
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§ 44 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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§ 45 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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§ 46 Dnr  

Enskilt ärende 
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§ 47 Dnr  

Enskilt ärende 
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§ 48 Dnr  

Enskilt ärende 
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§ 49 Dnr  

Information om samarbete med Grums kommun, 
familjehem 

Ärendebeskrivning 

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fördela 248 500 000 kronor för 

2022 till samtliga kommuner för att säkerställa att barn och unga som är i 

behov av en familjehemsplacering ska få sina rättigheter och behov 

tillgodosedda. 

 

Kerstin Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorg, informerar om 

att socialförvaltningen kommer att ha ett samarbete med Grums kommun när 

det gäller familjehemssekreterare. Familjehemssekreteraren kommer att 

stödja familjehemmen i deras uppdrag. 

 
Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 50 Dnr SN/2022:75 

Riktlinjer sociala kontrakt 

Ärendebeskrivning 

Utifrån gällande regler om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

har riktlinjer för ekonomiskt bistånd tidigare tagits fram. Dessa riktlinjer har 

också innehållit en del om sociala kontrakt. Ett behov har identifierats att 

upprätta egna riktlinjer för detta område då handläggarna efterfrågat ett 

tydligare stöd i handläggningen.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-12. 

Riktlinjer sociala kontrakt. 

Arbetsutskottets protokoll, 2022-04-19, § 41. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta föreslagna riktlinjer för sociala kontrakt 

inom individ- och familjeomsorgen.  

_________________________  

Utdrag 2022-04-21 

E Connedal, socialt ansvarig socionom 

K Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorg 

E Halldan, 1:e socialsekreterare 
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§ 51 Dnr SN/2021:89 

Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL 211231 

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, 2022-01-25. 

Arbetsutskottets protokoll, 2022-04-05, § 35, 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

_________________________  

Utdrag  2022-04-21 

Kommunfullmäktige 
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§ 52 Dnr SN/2021:43 

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning 

Vid årets slut prognostiseras ett underskott på 29 042 tkr. 

Socialförvaltningen tilldelades av kommunfullmäktige en utökning av 

budgetramen med 13 579 tkr för 2022. Efter löneuppräkning, årlig 

kostnadsuppräkning och beräknade merkostnader för Covid 

återstod 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. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport efter mars 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden har tagit del av ekonomisk rapport efter 

mars 2022. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av ekonomisk rapport efter mars 2022. 

_________________________  
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§ 53 Dnr SN/2022:47 

Ramskrivelse 2023 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ansvarar för anhörigstöd, funktionshinderomsorg, 

funktionshinderkonsulent, hemsjukvård och rehabilitering, individ- och 

familjeomsorg, integration, konsumentrådgivning och skuldsanering, 

tillstånd och tillsyn av alkohol, tobak och läkemedel samt äldreomsorg. 

Förvaltningen gav service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till ca 2000 

personer under föregående år. Verksamheten är lagstyrd och tillsammans 

med författningar och allmänna råd anges inriktning, kvalitetsmål och 

ansvar.   

Inför 2023 beslutade kommunfullmäktige att utöka socialnämndens 

budgetram med totalt 17 795 tkr brutto jämfört med 2022. Av dessa medel 

går ca 8 221 tkr till årlig löneuppräkning och nya löneavtal, motsvarande 2,9 

%. Sveriges kommuner och regioner, SKR, lägger dock en prognos på 3,4 % 

för riket. Båda summorna är således fortsatt osäkra. 5 078 tkr går till övriga 

årliga driftkostnadsökningar. Köpta tjänster, avtal och placeringar beräknas 

öka med 3 %, motsvarande 2 811 tkr, övrig drift har räknats upp med 1,7 %, 

förutom drivmedel och leasingbilskostnader där ökningen uppskattas till 30 

% respektive 20 %, totalt 818 tkr. Sammantaget ger detta ett nettotillskott till 

socialnämnden på 4 496 tkr 2023 jämfört med föregående år. 

Volymerna växer samtidigt i ett flertal av förvaltningens 

verksamhetsområden, och de mest kostnadsdrivande volymökningarna 

återfinns inom hemtjänsten där antalet timmar ökade med 12 % 2021 (ca 

8 000 tkr) och beräknas öka med över 10 % 2022 vilket medför en ökad 

kostnad på ca 7 000 tkr avseende 2023. Detta som en följd av den 

demografiska utvecklingen i kommunen kombinerat med att allt fler väljer 

att bo hemma längre. 

Volymerna ökar även inom hemsjukvården som har ökat med 100 patienter 

på ett år och likaså inom funktionshinderomsorgen där förvaltningen 

planerar för ytterligare ett boende. Kostnaderna för placeringar ökad inom 

individ- och familjeomsorgen då allt fler placeringar blir mer komplexa och 

social problematik går ner i åldrarna. 

Effektiviseringsarbete och kontinuerliga förbättringar är dagligen i fokus 

inom samtliga verksamhetsområden på förvaltningen i syfte att främja en 

ändamålsmässig och effektiv verksamhet. Under de tre senaste åren har 

förvaltningen genomfört en rad åtgärder och kostnadsreduceringar både för 

att minska underskottet men också för att försöka möta nya behov och 

volymökningar. Av de beslutade kostnadsreduceringarna under 2021-2023 
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på 15 000 tkr har reduceringar på dryga 13 000 tkr genomförts, motsvarande 

26,85 årsarbetare utan att någon behövt sägas upp. Dessutom har 

driftskostnader motsvarande ca 2 000 tkr reducerats för hyror, bilar och 

översyn/uppsägning av olika avtal. Reducering av ytterligare 5,0 årsarbetare 

kommer att genomföras under 2022-2023, vilket ger en total 

effektiviseringsrealisering på 17 000 tkr. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-04-15. 

Ramskrivelse 2023, socialnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar anta ramskrivelse 2023, 

socialnämnden. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar anta ramskrivelse 2023, socialnämnden. 

_________________________  

Utdrag  2022-04-21 

Kommunfullmäktige 
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§ 54 Dnr SN/2022:72 

Behörighetsattest 2022 

Ärendebeskrivning 

Enligt attestreglementet ska varje nämnd utse behörighetsattestanter. En 

översyn görs av behörighetsattestanterna för socialnämndens 

verksamhetsområde varje år för att revidera, då flera av de tidigare utsedda 

slutat eller fått annat uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-04-12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar utse följande personer till behörighetsattestanter;  

Jessica Hägglund 

Helene Andersson 

Filip Torevik 

Kristina Nilsson 

Christina Uppvall 

Ulrika Karlsson 

Lena Fjällman-Johnsson 

Lena Sjögren 

Victoria Norberg 

Gunilla Eriksson 

Michaela Olsson 

Ann-Kristin Eld-Larsson 

Susanne Davidsson 

Gunilla Dahlman 

Frida Einevik 

Katarina Larsson 

Louise Jakobsson 

Jill Bengtsson 

Mona Andersson 

Margareta Sandberg 

_________________________  

Utdrag  2022-04-21 

Utsedda behörighetsattestanter 
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§ 55   Dnr SN/2022:31 

Månatlig rapportering efter mars 2022 

Ärendebeskrivning 

 Försörjningsstöd 2020-2022 

 Biståndsbeslut gällande äldreomsorg år 2020 – 2022 

 Personalkostnader per hemtjänsttimme i medeltal år 2020-2022 

 Antal belagda platser trygghetsboende 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 

 Antal avvikelser samt orsaker till avvikelser  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av månatlig rapport efter mars 2022. 

_________________________  
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§ 56 Dnr SN/2021:223 

Revidering av delegeringsordning för socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 23 november 2022, § 164, att anta ny 

delegeringsordning för socialnämnden. 

Delegeringsordningen behöver nu revideras. Revideringen omfattar 

förtydligande om vad som anses vara verkställighet, förtydligande när det 

gäller arbetsrättsliga åtgärder samt ny delegering som avser ny lagstiftning 

Lag om informationssamtal.  

Beslutsunderlag 

Reviderad delegeringsordning, 2022-04-19. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar anta reviderad 

delegeringsordning. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar anta reviderad delegeringsordning. 

_________________________  

Utdrag  2022-04-21 

Socialnämndens delegater 
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§ 57 Dnr SN/2022:22 

Anmälan av beslut tagna på delegation 220301-220331 

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 

Socialnämnden har tagit del av anmälan. 

_________________________  
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§ 58 Dnr  

Anmälda handlingar 220301-220331 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av inkomna handlingar. 

Domar från Förvaltningsrätten i Karlstad, Kammarrätten i Göteborg och 

beslut från Inspektionen för vård och omsorg läses upp. 

Information om att ”Patienters upplevelse kan förbättra vården” från Region 

Värmland för 2021 finns att tillgå.  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 

_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


