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Närvaro- och omröstningslista 
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Närvaro § § § 
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Ledamöter            

            

Anita Karlsson (C) x           

Britt-Marie Höglund Olsson (C) x           
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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           
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Anders Nilsson (C)  x          

Sara Lövhall (C)  x          
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§ 154 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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§ 155 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Två extra ärenden anmäls ” Information om Gemensam jourfamilj med 

Grums och Forshaga” och ”Information om rapport missförhållande eller 

risk för missförhållande”.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att ärendet ”Information om 

Gemensam jourfamilj med Grums och Forshaga” behandlas som ärende nr 6 

samt att ärendet ” Information om rapport om missförhållande” behandlas 

som ärende nr 14. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ärendet ”Information om Gemensam jourfamilj 

med Grums och Forshaga” behandlas som ärende nr 6 samt att ärendet ” 

Information om rapport om missförhållande” behandlas som ärende nr 14.  

_________________________ 
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§ 156 Dnr  

Information om Experio Worklab 

Ärendebeskrivning 

Camilla Wahlberg, projektledare Experio WorkLab, informerar om projektet 

som är ett samarbetsprojekt som ägs av Region Värmland. I projektet tar 

man sig an sjukfrånvaron på nya sätt för att minska långa sjukskrivningar. 

Totalt omfattar projektet ca 1 400 medarbetare, varav 300-350 från Säffle, då 

främst från hemsjukvård och äldreomsorg.  I projektet används tjänstedesign 

där man involverar medarbetare och ledare för att förstå utmaningar, 

utveckla arbetssätt och testa nya vägar. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 157 Dnr SN/2021:205 

Samverkan socialförvaltningen - barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Förskola/skola och socialtjänst i Säffle kommun ska samverka i 

förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i behov av stöd för sin 

utveckling. Enligt Socialstyrelsen har ledning i skola och socialtjänst ansvar 

för att samverka. Ledningen ansvarar för att det finns rutiner för samverkan i 

syfte att säkerställa en ändamålsenlig samverkansstruktur. 

Barnet och barnets familj ska vara så delaktiga som möjligt. 

 

Det finns ett samverkansdokument mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, framtaget 2019 som 

beskriver det arbete som redan idag görs i olika utsträckning. Syftet med 

samverkansdokumentet är att tydliggöra för berörd personal när och hur 

samverkan ska ske. Målet är att undanröja hinder för barnets förutsättningar 

för utveckling och lärande. 

 

Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen sker enligt nämndernas 

systematiska kvalitetsarbete.  Barn- och utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen gör en gemensam analys av nuläget inför delårsrapport 

och årsrapport för att bedöma resultat och eventuella behov av 

utvecklingsinsatser.   

 

Denna riktlinje ska ligga i socialnämndens samt barn- och 

utbildningsnämndens ledningssystem. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-06-08. 

Samverkansdokument. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-11-09, § 159. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta denna riktlinje om 

samverkan samt samverkansdokument mellan socialnämnd och barn- och 

utbildningsnämnd gällande arbete med barn och deras familjer. 
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_________________________  

Utdrag  2021-11-26 

Kommunfullmäktige 
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§ 158 Dnr SN/2021:222 

Extra försörjningsstöd i samband med jul till 
barnfamiljer 

Ärendebeskrivning 

Forskning och statistik har visat att familjer i ekonomiskt utsatta situationer 

har ökat under de senaste åren. I Säffle kommun finns idag fler familjer som 

långsiktigt är beroende av försörjningsstöd för sin försörjning än för några år 

sedan. Orsakerna står att finna i en hög arbetslöshet i kommunen samt en 

svag arbetsmarknad där vissa grupper är svåra att matcha till arbete. Det har 

även blivit svårare att få ersättning från andra huvudmän, framförallt från 

Arbetsförmedling och Försäkringskassa än tidigare. Barn i dessa familjer 

lever i en stressad och utsatt situation.  

 

Vid bedömning av försörjningsstöd ska hänsyn alltid tas till 

barnperspektivet. Inför julhelgen kan barns utsatthet bli än mer kännbar, om 

familjen inte har råd med julklappar eller julfirande i samma utsträckning 

som andra. De familjer som är långvarigt beroende av försörjningsstöd har 

inte heller samma möjligheter att själva kunna spara inför julen.  

 

Barnfamiljer som är långvarigt beroende av försörjningsstöd har tidigare år 

beviljats extra bidrag inför julen (2015- 2019). 2015; 91 barn, 2016; 77 barn, 

2018; 121 barn. Fram till 2016 beslutade Socialnämnden i frågan. Därefter 

delegerades beslutet till handläggare. 2020; 320 barn. Förslaget nedan avser 

familjer som har levt på försörjningsstödsnivå och som har varit aktuella för 

försörjningsstöd under perioden 1 juni 2020- 30 november 2021. Antalet 

barn i familjer med försörjningsstöd har glädjande nog minskat i antal från 

2020, se nedan beräkning. Orsakerna står att finna i att flera barnfamiljer 

flyttat, några har blivit självförsörjande genom till exempel extratjänst, barn 

har blivit vuxna och ingår ej längre i föräldraansvaret. 

 

Förslag; 

Barn boende hos en eller båda föräldrarna på heltid; 500 kronor/barn 

Barn med växelvis boende/umgänge; 250 kronor/barn 

Antal barn; 247; 237 heltidsboende och 10 deltidsboende i 

växelvis/umgänge. 

 

Beräknad kostnad för 2021; 

Barn boende hos en eller båda föräldrarna på heltid   118 500 kronor 

Barn med växelvis boende/umgänge       2 500 kronor               

Total kostnad:    121 000 kronor  
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Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-11-09, § 160. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jonas Larsson (M): Socialnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag, 

att det extra försörjningsstödet ska ges i presentkortsformat från Säffle 

köpmannaförening. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag, att det extra 

försörjningsstödet ska ges i presentkortsformat från Säffle 

köpmannaförening. 

Barn boende hos en eller båda föräldrarna på heltid; 500 kronor/barn 

Barn med växelvis boende/umgänge; 250 kronor/barn 

_________________________  

Utdrag  2021-11-26 

K Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorg 
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§ 159 Dnr SN/2020:84 

Gemensam jourfamilj med Grums och Forshaga 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 10 juni 2020, § 81, att ingå ett samverkansavtal 

med Forshaga och Grums kommuner och anställa två jourfamiljehem med  

3 platser i varje, till en kostnad av 1 202 453 kr. per år, för Säffles del en 

uppskattad kostnad om 400 818 kr per år. 

Kerstin Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorgen, informerar 

om att man under drygt ett års tid försökt rekrytera jourfamiljehem men inte 

lyckats. Samverkansavtalet upphör därmed. 

   

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 160 Dnr SN/2021:191 

Plan för god psykisk hälsa 2021-2024 

Ärendebeskrivning 

Värmland har tidigare haft en länsgemensam analys och handlingsplan som 

gällt under åren 2016-2020. Denna plan har nu reviderats och man har 

förtydligat att invånarna i Värmland ska få den bästa möjliga vård och 

omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. 

Beslutsunderlag 

Plan för god psykisk hälsa. 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-11-10. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Siv Forsén (C): Socialnämnden beslutar för egen del anta Plan för god 

psykisk hälsa i Värmland 2021-2024 samt föreslår kommunstyrelsen besluta 

anta Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024. 

 

Gudrun Svensson (C) bifaller Siv Forséns (C) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Siv Forséns (C) förslag och finner att 

socialnämnden bifaller Siv Forséns (C) förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

 

1. För egen del anta Plan för god psykisk hälsa i Värmland 2021-2024  

 

2. Föreslå kommunstyrelsen besluta anta Plan för god psykisk hälsa i 

Värmland 2021-2024.  

_________________________  

Utdrag  2021-11-26 

Kommunstyrelsen 
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§ 161   Dnr SN/2017:200 

Heltidsplan 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen startade 2018 projektet Heltid som norm utifrån den 

överenskommelse som Kommunal och Sveriges Kommuner och regioner 

beslutade om 2016. Under projektets gång har olika arbetssätt prövats där 

medarbetarna varit delaktiga i utformandet. Under våren 2021 prövades en 

ny modell utifrån synpunkter som inkommit från medarbetarna. Heltid som 

norm förlängdes av de centrala parterna till 31 december 2024 enligt HÖK 

21. Förvaltningen avser därför att förlänga projekttiden till och med 31 

december 2024 utifrån de centrala besluten för att under längre tid kunna 

följa hur de regler som nu prövas faller ut. Fortsatt arbete kommer också att 

ägnas åt lösningar för återstående grupper och att implementera modellen så 

att projektet kan permanentas och avslutas 31 december 2024. Förvaltningen 

redovisar en plan där uppföljning gjorts av de senaste åren samt en plan för 

fortsatt införande åren 2022-2024. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-11-01. 

Plan heltid 2022-2024. 

MBL-protokoll § 11, 2021-11-15. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att anta plan för införande av heltid 2022-2024 och 

uppföljning 2018-2021.  

_________________________ 

Utdrag  2021-11-26 

L-L Andersson, biträdande förvaltningschef 
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§ 162   Dnr  

Information om kostnad per hemtjänsttimme i 
näraliggande kommuner 

Ärendebeskrivning 

Agneta Andersson Pettersson, avdelningschef äldreomsorgen, informerar om 

kostnad per hemtjänsttimme i näraliggande kommuner. Siffrorna är inte helt 

jämförbara då man räknar med olika kostnader. Det är tre kommuner som 

svarat. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 163 Dnr SN/2020:58 

Ekonomisk rapport, oktober 

Ärendebeskrivning 

Efter oktober redovisas totalt ett negativt utfall för förvaltningen i huvudsak 

orsakade av volymökningar, Covid19-relaterade kostnader som 

förvaltningen ej får ersättning för samt för ett ökande antal placeringar. Allt i 

relation till en underfinansierad budget, som inte klarar av att balansera mot 

kostnadsbilden. Samtidigt syns att effektiviseringarna ger effekt och man har 

under hösten börjat reduceringen på Korttiden och fått lediga platser på 

Kaptensgården som kunnat omvandlas till biståndsbedömda trygghetsplatser. 

De effektiviseringar som genomförs är beräknade att pågå under två till tre år 

och väntas nästa år ge ytterligare ekonomisk effekt. Detta är dock inte 

tillräckligt för att balansera underfinansieringen och förvaltningen ser med 

stor oro på det då det inte finns några större effektiviseringar som är möjliga 

att genomföra än de som redan görs. Inom ÄO beror det negativa utfallet till 

stor del på att vårdbehovet ökar i hemtjänsten och hemsjukvården, både i 

egen regi och av annan utförare. Hittills i år har hemtjänsttimmarna ökat med 

totalt 15 % jämfört med föregående år. Utifrån att behovet ökar är en extra 

nattpatrull insatt i Säffletätort. Processen med Korttidens reducering har 

försenats på grund av Covid19 och ger ett underskott, men har börjat komma 

igång. Från oktober är avdelningen Ljungen flyttad till plan 1 på före detta 

korttiden, där åtta platser reducerats. Svårigheter att finna lämpliga 

ersättningslokaler för hemsjukvården påverkar möjligheten att kunna få 

tillgång till de lägenheter som idag används som kontor på Björkbacken. 

Omfattande kostnader för personal och skyddsmaterial till följd av Covid19 

redovisas likaså, där inga beslut om statsbidrag för 2021 finns. Samma gäller 

kostnaderna för städ och tvätt i och med ökade krav gällande de basala 

hygienrutinerna. 

Beslutsunderlag 

Ekonomist rapport för socialnämnden efter oktober 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att man tagit del av ekonomisk 

rapport efter oktober 2021 och översänder den till kommunstyrelsen. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att man tagit del av ekonomisk rapport efter oktober 

2021 och översänder den till kommunstyrelsen. 
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_________________________  

Utdrag  2021-11-26 

Kommunstyrelsen 
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§ 164 Dnr SN/2021:223 

Delegeringsordning socialnämnden 

Ärendebeskrivning 

9 december 2015, § 174, antog socialnämnden en sammanhållen 

delegeringsordning för socialnämndens verksamheter. Tidigare hade 

delegeringsordningen varit uppdelad inom flera olika dokument. 

Delegeringsordningen har sedan 9 december 2015 reviderats ett antal gånger. 

Då lagstiftningar förändrats har socialförvaltningen nu gjort en totalöversyn 

och föreslås socialnämnden anta ny delegeringsordning för socialnämnden 

från och med 1 december 2021. 

Arbetsutskottet beslutade 9 november 2021, § 161, att föreslå socialnämnden 

anta ny delegeringsordning för socialnämnden. Därefter har 

socialförvaltningen uppmärksammat att det finns behov av ytterligare 3 

punkter i delegeringsordningen. Dessa punkter är nu tillagda och 

socialnämndens ledamöter får information om de tillagda punkterna.  

Socialnämnden föreslås direktjustera beslut om ny delegeringsordning. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-11-04. 

Socialnämndens delegeringsordning, 2021-10-29. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-11-09, § 161.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar anta ny delegeringsordning, 

daterad 2021-10-29. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar anta ny delegeringsordning, daterad 2021-10-29. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

_________________________  

Utdrag  2021-11-23 

L Fjällman-Johnsson, nämndsekreterare 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Åsa Anjou, 1:e socialsekreterare 

Eva Halldan, 1:e socialsekreterare 
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§ 165   Dnr SN/2019:2 

Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott efter 
Siv Forsén (C) samt fastställande av inkallelseordning 

Ärendebeskrivning 

Val av ersättare i socialnämndens arbetsutskott efter Siv Forsén (C) och 

fastställande av inkallelseordning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar utse Britt-Marie Höglund 

Olsson (C) till ersättare i arbetsutskottet efter Siv Forsén (C) samt fastställer 

följande inkallelseordning:  

För ledamöterna Anita Karlsson (C) och Siv Forsén (C) 

 

1. Gudrun Svensson (C) 

2. Britt-Marie Höglund Olsson (C) 

3. Maude Schlegel (M) 

För ledamoten Jonas Larsson (M) 

1. Maude Schlegel 

2. Gudrun Svensson (C)  

3. Britt-Marie Höglund Olsson (C) 

Beslut 

Socialnämnden beslutar utse Britt-Marie Höglund Olsson (C) till ersättare i 

arbetsutskottet efter Siv Forsén (C) samt fastställer följande 

inkallelseordning:  

För ledamöterna Anita Karlsson (C) och Siv Forsén (C) 

 

1. Gudrun Svensson (C) 

2. Britt-Marie Höglund Olsson (C) 

3. Maude Schlegel (M) 

För ledamoten Jonas Larsson (M) 

1. Maude Schlegel 

2. Gudrun Svensson (C)  

3. Britt-Marie Höglund Olsson (C) 

_________________________  

Utdrag  2021-11-26 

Socialnämndens ledamöter och ersättare 

Kommunledningskontoret 
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 § 166   Dnr SN/2021:192 

Information om rapport om missförhållande 

Ärendebeskrivning 

Emma Kristensson, anhörigkonsulent, informerar om en rapport om 

missförhållande eller risk för missförhållande som kommit in till 

socialnämnden den 30 september 2021.  

Rapporten avser att man missat att tvätta åt en brukare.  

Bedömningen är att rutinen för tvätt är bristfällig och skör, detta leder till att 

insatsen tvätt kan missas. Rutinen kommer att revideras och man kommer att 

säkerställa att nyanställda och vikarier får del av alla rutiner. 

Bedömningen är att inget missförhållande föreligger enligt 14 kap 7 § 

socialtjänstlag (2001:453), SoL. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 167 Dnr SN/2021:207 

Rapport missförhållande eller risk för missförhållande, 
SoL, LSS. Anmälan SN 

Ärendebeskrivning 

Emma Kristensson, anhörigkonsulent, informerar om en rapport om 

missförhållande eller risk för missförhållande som kommit in till 

socialnämnden 8 oktober 2021. 

Rapporten avser att boende i en gruppbostad begränsas i sin vardag. 

Efter utredning och samtal med personal gör socialförvaltningen 

bedömningen att det inte förekommer någon begränsning i brukarnas vardag. 

Bedömningen är att inget missförhållande eller risk för missförhållande 

föreligger enligt 14 kap 7 § socialtjänstlag (2001:453), SoL. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 168 Dnr SN/2021:227 

Samrådsinbjudan Ändring av detaljplan för Knusesund 
herrgård och Ladugårdsparken 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ges möjlighet att lämna synpunkter på ändring av del av 

detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken. 

Här följer en sammanfattning av synpunkterna. 

Förvaltningen ser positivt på att områdets utvecklas.  

Det kommer bli enklare för både boende och de som vistas tillfälligt att ta sig 

över till området för rekreation, synpunkter ges för att området ska bli 

tillgängligt och användbart.  

Det är positivt att man planerar anlägga en parkering som kan nyttjas av 

personal på Björkbacken, då nuvarande parkeringssituation är ansträngd i 

området, synpunkter ges för att parkeringen ska bli tillgänglig och 

användbar.  

Socialnämnden översänder tjänsteyttrandet i sin helhet som nämndens 

Synpunkter på Ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård och 

Ladugårdsparken. 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning ”Ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård och 

Ladugårdsparken”. 

Planbeskrivning ”Detaljplan för Knusesunds herrgård och Ladugårdsparken 

(Säffle 7:14 – 7:18 och 7:22 samt delar av Säffle 7:13)”.  

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-11-12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Socialnämnden översänder tjänsteyttrandet i sin helhet som nämndens 

Synpunkter på ”Ändring av del av detaljplan för Knusesunds herrgård och 

Ladugårdsparken” till Miljö och byggnadsnämnden.    

_________________________ 

Utdrag  2021-11-26 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 169   Dnr SN/2021:35 

Anmälan av beslut tagna på delegation 2021 

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 2020-11-18, § 151 att under perioden 2020-11-18-

-2021-03-31 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. Den 16 mars fattade socialnämnden 

ett liknande beslut som omfattade perioden 2021-04-01—2021-09-30. 

De beslut som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter anmäles till 

socialnämndens ledamöter i genom handling i mötesassistenten. 

I de fall beslut kan bli föremål för laglighetsprövning ska de protokollföras 

och anslås särskilt.   

Då vi fortfarande befinner oss i en pandemi behöver beslutet enligt ovan 

förlängas till och med 2022-03-31. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att 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 

mötesassistenten.   

I de fall beslut kan bli föremål för laglighetsprövning ska de protokollföras 

och anslås särskilt. 

Socialnämnden har tagit del av anmälda beslut tagna under perioden 211001-

211031. 
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_________________________ 

Utdrag  2021-11-26 

L Fjällman-Johnsson, sekreterare    

 

 

 

 

 

  



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-23 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 170 Dnr SN/2021:36 

Månatlig rapportering 2021 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har tagit fram statistik inom följande områden efter 

oktober 2021: 

 Avvikelser från Lindbacken, oktober 2021 

 Avvikelser och orsaker till avvikelser socialförvaltningen 2019-2021 

 Försörjningsstöd 2018-2021 

 Biståndsbeslut gällande äldreomsorg år 2018 – 2021 

 Personalkostnader per hemtjänsttimme i medeltal år 2018-2021 

 Personalkontinuitet år 2019-2021 

 Antal belagda platser särskilt boende 2021 

 Antal patienter med hälso- och sjukvårdsinsatser år 2018-2021 

 Sjuklöner i tkr år 2018-2021 

 Förhandsbedömningar barn och unga 

 Antal öppenvårdsinsatser barn och unga samt vuxna 

 Antal pågående utredningar barn och unga samt vuxna 

 Antal samlade individuella planer (SIP) 2018-2021 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av rapporten. 

_________________________ 
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§ 171 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av inkomna handlingar. 

Domar från Förvaltningsrätten i Karlstad och Värmlands tingsrätt läses upp. 

Sylvia Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, informerar om ett 

ärende ”Allvarlig händelse” som står med som en punkt på listan för  

inkomna handlingar. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 

_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


