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Sammanträdesdatum
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Socialnämnd

Plats och tid Säfflesalen, 2022-10-18 kl 14:00-15:40

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
Elin Connedal, socialt ansvarig socionom         §  123-128
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare                § 121-126, 129-135

  

Justerare Agneta Dagobert (S)

Justeringens plats och tid Digital signering, 2022-10-21

Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………

Paragrafer 
121-135§ 121-

Lena Fjällman-Johnsson

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

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

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

Organ Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2022-10-18

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-22 Datum då anslaget tas ned 2022-11-14

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) x
Britt-Marie Höglund Olsson (C) x
Siv Forsén (C) x
Gudrun Svensson(C) x
Jonas Larsson (M)       Mikael Sahlin (M) x
Maude Schlegel (M) x
Inga-Lill Rosell (SiV) x
Lillie Karlsson (S) x
Agneta Dagoberth (S) x
Nina Johansson (SD)    Birgitta Lidbäck Davidsson 
(S)

x

Anna Thorell (SD)          Jimmy Jonasson (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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§ 121 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: 51583SE
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§ 122 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Ärende nr 9, Information om Experio Worklab utgår.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar fastställa föredragningslistan.

Beslut
Socialnämnden beslutar fastställa föredragningslistan. 
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 51583SE
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§ 123 Dnr SN/2022:95

Rapport missförhållande

Ärendebeskrivning
En rapport om missförhållande eller risk för missförhållande har lämnats till 
socialnämnden 17 maj 2022. Rapporten avsåg att personal hjälpt en brukare 
att få ett husdjur omplacerat till annat hem då brukaren inte klarat av att 
sköta husdjuret. Brukaren har upplevt att processen gått allt för snabbt och 
brukaren har inte förstått all information samt har inte hunnit anpassa sig till 
att husdjuret skulle omplaceras så fort. 
Själva händelsen att hjälpa brukaren att omplacera husdjuret bedöms inte 
vara ett missförhållande då brukaren samtyckt till att husdjuret skulle 
omplaceras. Däremot bedöms brukarens upplevelse av situationen som ett 
missförhållande då processen gått för snabbt samt att brukaren inte förstått 
all information. Missförhållanden är inte av den allvarlighetsgrad att det ska 
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
Ett informationsblad för Lex Maja i lättläst version kommer att tas fram samt 
att personal kommer att få information om vikten av att brukare ska känna 
sig inkluderade och delaktiga i alla beslut.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 51583SE
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§ 124 Dnr SN/2022:96

Rapport missförhållande

Ärendebeskrivning
En rapport om missförhållande eller risk för missförhållande har lämnats till 
socialnämnden 16 maj 2022. Rapporten handlar om att personal på ett 
boende använt en brukares personliga hjälpmedel på ett felaktigt sätt. 
Rapporten avser också att brukare nekats tillgång till 
gemensamhetsutrymmen.
Enhetschef kommunicerar vikten av att använda hjälpmedel på ett riktigt 
sätt. När det gäller tillgång till gemensamhetsutrymmen så är rutinen ändrad 
vilket inte alla i personalen fått information om. 
Händelsen kommer inte att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg då 
den inte är att betrakta som ett allvarligt missförhållande.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 51583SE
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§ 125 Dnr SN/2022:97

Rapport missförhållande

Ärendebeskrivning
En anmälan om missförhållande eller risk för missförhållande har lämnats 
till socialnämnden 16 maj 2022. Missförhållandet avsåg att man missat att 
tvätta hos en brukare under en längre tid.
Detta är ett missförhållande som inträffat tidigare och man har sett över 
rutinen för tvätt. Anledningen till att man brister i att utföra insatsen tvätt 
beror på att det är olika personal inblandade, tvättstugor med olika 
bokningssystem men också att brukare inte vill att insatsen utförs. Det har 
hänt att personal bokat ny tid men glömt att meddela samordnare vilket 
innebär att då blir inte nästa tid för tvätt inbokat. 
I det nu aktuella ärendet har anhöriga skött tvätten vilket också inneburit att 
personal inte uppmärksammat behovet. 
Det är av stor vikt att samordnare är tillgängliga på telefon hela tiden när de 
är i tjänst för att kunna ta emot information så att de omgående kan planera 
om och anpassa besöken. 
Bedömningen är att det föreligger ett missförhållande men att det inte är så 
allvarligt att det behöver anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. 

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 51583SE
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§ 126 Dnr SN/2022:99

Rapport missförhållande

Ärendebeskrivning
En anmälan om missförhållande eller risk för missförhållande inkom till 
socialnämnden 23 maj 2022. Missförhållandet avsåg att man missat att tvätta 
hos en brukare under en längre tid.
Detta är ett missförhållande som inträffat tidigare och man har sett över 
rutinen för tvätt. Anledningen till att man brister i att utföra insatsen tvätt 
beror på att det är olika personal inblandade, tvättstugor med olika 
bokningssystem men också att brukare inte vill att insatsen utförs. Det har 
hänt att personal bokat ny tid men glömt att meddela samordnare vilket 
innebär att då blir inte nästa tid för tvätt inbokat. 
I det nu aktuella ärendet har anhöriga skött tvätten vilket också inneburit att 
personal inte uppmärksammat behovet. 
Det är av stor vikt att samordnare är tillgängliga på telefon hela tiden när de 
är i tjänst för att kunna ta emot information så att de omgående kan planera 
om och anpassa besöken. 
Bedömningen är att det föreligger ett missförhållande men att det inte är så 
allvarligt att det behöver anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO. 

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 51583SE
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§ 127 Dnr SN/2022:59

Granskning av efterlevnad av GDPR, 
personuppgiftsbehandlingar
Ärendebeskrivning
Under våren 2022 granskade Säffle kommuns dataskyddsombud, DSO, 
följande områden.
Har personuppgiftsansvarig:

1. Försäkrat sig om att man följer principerna i artikel 5 i 
dataskyddsförordningen vid behandling av personuppgifter?

2. Kontrollerat att man har laglig grund för behandlingen av 
personuppgifter?

(artikel 6 dataskyddsförordningen samt 2 kap 1-4 § Lag (2018:218) 
med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning)

3. Förtecknat samtliga personuppgiftsbehandlingar som förekommer 
hos personuppgiftsansvarig? 

(artikel 30 dataskyddsförordningen)
4. Vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder för behandling av 

personuppgifter? 

(artikel 32 dataskyddsförordningen)
DSO har därefter sammanställt inkomna svar och påtalar att det finns ett 
utbildningsbehov när det gäller dataskyddsförordningen och vilka krav som 
ställs när man behandlar personuppgifter. Därutöver kommenterar DSO att 
det är av största vikt att ledningen i samtliga förvaltningar och bolag tar 
ansvar för att följa upp hur man:

1. Följer principerna i artikel 5 

2. Om det finns lagligt stöd för de personuppgifter man behandlar, 
artikel 6 och 2 kap 1-4 § Lag (2018:218) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning) 

3. Att man förtecknat personuppgiftsbehandlingar, artikel 30

4. Vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder för behandling av 
personuppgifter, artikel 32 

Ovanstående punkter kommer att följas upp av DSO under 2023.

Comfact Signature Referensnummer: 51583SE
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Inom socialförvaltningen har man konstaterat att man behöver uppdatera 
kunskapen om dataskyddsförordningen. Man kommer att lägga in aktiviteten 
i årshjulet för att säkerställa att man genomfört utbildningsinsatser.
Informationssäkerhetsutbildning finns på Intranätet och den kommer att 
finnas med i introduktionen av timlönade och andra nyanställda. 
Rekommendationen är att varje medarbetare individuellt ska genomgå 
utbildningar på Intranät och att det inte görs i grupp.
Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 51583SE
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§ 128 Dnr SN/2022:154

Granskning om rutin för att upptäcka och rapportera 
personuppgiftsincidenter är känd

Ärendebeskrivning
I dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår att övervaka efterlevnad av 
dataskyddsförordningen samt att personuppgiftsansvariga och medarbetare 
är medvetna om vad de i olika situationerna är skyldiga att göra. Nu granskar 
dataskyddsombudet om rutinen för att upptäcka och rapportera 
personuppgiftsincidenter är känd.
Svaret på granskning till dataskyddsombudet, DSO, är att dataskydd- och 
informationssäkerhetssamordnare har informerat socialförvaltningens 
ledningsgrupper som sedan informerat vidare till personalgrupperna om var 
man finner information på intranät och hur man upptäcker och identifierar 
personuppgiftsincidenter.

Beslutsunderlag
Granskning om rutin för att upptäcka och rapportera 
personuppgiftsincidenter är känd.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-10-13.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslut
Socialnämnden beslutar att överlämna svaret till DSO om att dataskydd- och 
informationssäkerhetssamordnare har informerat socialförvaltningens 
ledningsgrupper som sedan informerat vidare till personalgrupperna om var 
man finner information på intranät och hur man upptäcker och identifierar 
personuppgiftsincidenter.

_________________________ 
Utdrag  2022-10-21
Dataskyddsombud

Comfact Signature Referensnummer: 51583SE
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§ 129 Dnr 

Information om Experio WorkLab
Ärendet utgår.
_________________________ 
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§ 130 Dnr SN/2022:170

Taxa tillstånd alkohol och tobak 2023

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 tillexempel dumpar priser och betalar ut svarta löner. 
Avgifter som avser serveringstillstånd och tobakstillstånd ska inte vara 
skattefinansierade utan verksamheten ska så långt som möjligt 
avgiftsfinansieras enligt de principer som lagstadgats i kommunallagen 
(2017:725). En administrativ avgift tas ut för det arbete som krävs vid tillsyn 
och registerhållning. 
I tjänstyttrandet finns två ändringar:

 Utvidgade tillstånd, utökad serveringstid ändrad serveringsyta eller 
ändrat alkoholutbud 2000 kr. Denna avgift låg tidigare tillsammans 
med utvidgade tillstånd, gemensam serveringsyta 4000 kr. Förslag på 
ändring beror på att det inte krävs samma arbetstidsåtgång. 

 Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i tillståndshavarens 
nuvarande lokaler 2000 kr, tidigare kostnad var 2500 kr. Sänkningen 
beror även här på kortare arbetstidsåtgång. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-15.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-10-04, § 114.

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

Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta nya taxor för 2023. 
_________________________
Utdrag  2022-10-21
Kommunfullmäktige 

Comfact Signature Referensnummer: 51583SE
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§ 131 Dnr SN/2021:43

Ekonomisk uppföljning

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 37 572 
tkr. Prognosen, liksom utfallet, har försämrats och påverkas av de fortsatta 
volymökningarna - främst inom äldreomsorgen och hemsjukvården. Jämfört 
med samma period 2021 är det en ökning med 14,2 % motsvarande 17 289 
timmar.
Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport, september 2022.

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

Beslut
Socialnämnden har tagit del av ekonomisk rapport efter september 2022.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 51583SE
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§ 132 Dnr SN/2022:128

Internkontroll 2022

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 
2022:
Kommungemensamma
Ekonomi – Kontroll av att fakturor hanteras i tid
Personal – Kontroll av att medarbetare har tagit ut minst 4 veckors semester
under huvudsemesterperioden 
Kansli – Kontroll av om rutinen för upptäckt och rapportering av 
personuppgiftsincidenter följs
IT – Kontroll av att det finns utsedda systemägare och systemansvariga för 
kommunens IT-system.

Nämndspecifika
Årlig uppföljning av allvarliga risker kring hanteringen av SITHS-kort
Kontroll att rutinen från biståndshandläggarna till avgiftshandläggarna 
fungerar och att ändringar i nivå anmäls omgående 

Kontroll av att hanteringen av sekretessmarkerade fakturor genomförs 
säkert
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-09-22.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-10-04, § 115.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Socialnämnden fastställer internkontrollplanen för år 2022.
_________________________ 
Utdrag  2022-10-21
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A Andersson Pettersson, förvaltningschef
L-L Andersson, bitr förvaltningschef
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§ 133 Dnr SN/2022:31

Månatlig rapportering 2022

Ärendebeskrivning
Månatlig rapportering efter september 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
 Antal pågående utredningar barn och unga 2020-2022

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 
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§ 134 Dnr SN/2022:22

Anmälan av beslut tagna på delegation 2022

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 ersättning för skada i enskilds hem
Beslut enligt alkohollag (2010:1622).

Beslut
Socialnämnden har tagit del av anmälan av beslut tagna på delegation under 
perioden 220901-220930.
_________________________ 
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§ 135 Dnr 

Anmälda handlingar 220901-220930

Ärendebeskrivning
Genomgång av inkomna handlingar.

Domar från Förvaltningsrätten i Karlstad, Kammarrätten i Göteborg och 
information om inkomna klagomål via Patientnämnden 22-01-01-22-08-31, 
läses upp.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar.
_________________________ 
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