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Sammanträdesdatum
2022-11-22

Socialnämnd

Plats och tid Säfflesalen, 2022-11-22 kl 14:00-15:30

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
Kristina Nilsson, DIS
Jerry Gull, DIS
Elin Connedal, SAS
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare

§ 138
§ 138
§ 140

Justerare Agneta Dagobert

Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-11-25 

Underskrifter
Sekreterare …………………………………………………………… Paragrafer § 136-§ 145

Lena Fjällman-Johnsson

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

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

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

Organ Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2022-11-22

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-25 Datum då anslaget tas ned 2022-12-19

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift ……………………………………………………………
Lena Fjällman-Johnsson
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Socialnämnd
Sammanträdesdatum
2022-11-22

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) 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. 14:00-14:30 x
- (L)
Birgitta Lidbäck Davidsson (S) x
Eivor Karlsson (S) x
Jimmy Jonasson (SD) x
Rolf Carlsson (SD) x
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Socialnämnd
Sammanträdesdatum
2022-11-22

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista
§ 136 Dnr

Val av protokolljusterare...................................................................... 4
§ 137 Dnr

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

Information från dataskydd- och informationssäkerhetssamordnare 
och visning av Stratsys........................................................................ 6

§ 139 Dnr SN/2021:43
Ekonomisk uppföljning......................................................................... 7

§ 140 Dnr SN/2022:173
Riktlinje Ekonomiskt bistånd................................................................ 8

§ 141 Dnr SN/2021:223
Revidering socialnämndens delegeringsordning................................. 9

§ 142 Dnr SN/2022:201
Datum för socialnämndens och arbetsutskottets möten under 2023. 10

§ 143 Dnr SN/2022:31
Månatlig rapportering 2022................................................................ 12

§ 144 Dnr SN/2022:22
Anmälan av beslut tagna på delegation oktober................................ 13

§ 145 Dnr
Anmälda handlingar 221001-221031................................................. 14
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§ 136 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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§ 137 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: 55207SE
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§ 138 Dnr 

Information från dataskydd- och 
informationssäkerhetssamordnare och visning av 
Stratsys

Ärendebeskrivning
Kristina Nilsson och Jerry Gull, dataskydd- och 
informationssäkerhetssamordnare, DIS; på socialförvaltningen informerar 
om sitt arbete. 
Som DIS ansvarar de för att samordna arbetet med dataskydd och 
informationssäkerhet på socialförvaltningen. De ansvarar vidare för att 
registrera personuppgiftsansvarigas informationstillgångar och 
personuppgiftsbehandlingar i stödsystemet Stratsys. De är även 
dataskyddsombudet behjälpliga när enskild har begärt ett registerutdrag. 
Socialnämndens ledamöter får se hur stödsystemet Stratsys är uppbyggt och 
vilka informationstillgångar med personuppgiftsbehandlingar som finns 
inom socialförvaltningen. 
Det är socialnämnden som är personuppgiftsansvarig för samtliga 
personuppgiftsbehandlingar.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 55207SE
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§ 139 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 29 149 tkr.
Prognosen för hela förvaltningen visar ett underskott vid årets slut på 38 514 
tkr. Prognosen, liksom utfallet, har försämrats och påverkas av de fortsatta 
volymökningarna - främst inom äldreomsorgen och hemsjukvården. Jämfört 
med motsvarande period 2021, januari-oktober, är det en ökning med 14,8 % 
motsvarande 20 123 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.

Beslutsunderlag
Ekonomisk rapport, oktober 2022.

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

Beslut
Socialnämnden har tagit del av ekonomisk rapport efter oktober 2022.
_________________________ 
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§ 140 Dnr SN/2022:173

Riktlinje Ekonomiskt bistånd

Ärendebeskrivning
Utifrån gällande regler om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
har det tidigare framtagits ett samlat riktlinjedokument för att underlätta 
handläggningen för socialsekreterarna, öka rättssäkerheten för den enskilde 
samt tillse att ovan nämnda regler efterföljs i kommunen. Riktlinjerna är nu i 
behov av revidering. 

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-11-01.
Riktlinjer ekonomiskt bistånd. 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-11-08, § 126.

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

Beslut
Socialnämnden beslutar anta föreslagna ändringar i riktlinjer för 
handläggning av ekonomiskt bistånd inom individ- och familjeomsorgen 
men med tillägget att det under punkt 4.5 läggs till: Barnfamiljer som är 
långvarigt beroende av försörjningsstöd kan beviljas extra bidrag inför julen 
enligt 4 kap 2 § socialtjänstlag (2001:453), SoL. 
_________________________
Utdrag  2022-11-25
E Connedal, socialt ansvarig socionom
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§ 141 Dnr SN/2021:223

Revidering socialnämndens delegeringsordning

Ärendebeskrivning
Socialnämndens delegeringsordning behöver revideras med anledning av 
olika lagändringar. Bland annat har Lex Lilla Hjärtat inneburit tillägg till 
socialtjänstlag (2001:453), SoL, samt lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, LVU. En ny lag har tillkommit, lag 
(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
Det som rör Upphandling av varor och tjänster har korrigerats till idag 
gällande belopp och bestämmelser. 
I övrigt föreslås mindre justeringar, exempelvis har det lagts till delegat och 
tagits bort kommentarer. Även vissa benämningar har korrigerats.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-11-01.
Förslag till reviderad delegeringsordning.
Arbetsutskottets protokoll, 2022-11-08, § 127.

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

Beslut
Socialnämnden beslutar anta reviderad delegeringsordning.
_________________________ 
Utdrag  2022-11-25
Socialförvaltningens delegater
L Fjällman-Johnsson, sekreterare
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§ 142 Dnr SN/2022:201

Datum för socialnämndens och arbetsutskottets möten 
under 2023

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 7 november, § 134, i vilka veckor 
nämndernas möten skulle äga rum.
För att få en fungerande sammanträdesplanering är det av vikt att alla nämnder 
planerar in nästa års kalender i god tid. Politiken får också möjlighet att se över 
och göra prioriteringar utifrån sammanträdesplaneringen. Utgångspunkten är 
att planeringen ska vara lätt att följa och förstå för både tjänstemän och 
politiker samt vara anpassad till kommunens budget- och bokslutsprocess. 

Beslutsunderlag
Förslag till datum för nämndernas och styrelsens möten under 2023 från 
kommunledningskontoret.
Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-11-01. 
Arbetsutskottets protokoll, 2022-11-08, § 128.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta om ett konstituerande 
sammanträde den 10 januari kl. 11:00, därefter sammanträda kl. 14:00 
följande tisdagar 2023 med gruppmöte kl. 13:00:
Tisdag 17 januari, 14 februari, 14 mars, 18 april, 9 maj, 13 juni, 22 augusti, 
19 september, 17 oktober, 21 november, 12 december.
Arbetsutskottet föreslås sammanträda kl. 10:00 på samma datum som 
socialnämndens möten med gruppmöte kl. 09:00 förutom den 10 januari då 
arbetsutskottet föreslås sammanträda kl. 14:00 med gruppmötestid kl. 13:00. 
De datum arbetsutskottet efterföljs av socialnämnd kommer enbart 
individärenden och ärenden som rör myndighetsutövning att behandlas.
Arbetsutskottet föreslås därutöver sammanträda kl. 14:00 på följande 
tisdagar med gruppmöte kl. 13:00:
31 januari, 28 februari, 4 april, 25 april, 30 maj, 8 augusti, 5 september, 3 
oktober, 7 november, 5 december.
Samtliga möten äger rum i socialförvaltningens lokaler på våning 4, 
Järnvägsgatan 13, Säffle. 
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_________________________ 
Utdrag  2022-11-22
Socialnämndens ledamöter och ersättare
Kommunledningskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp
L Fjällman-Johnsson, sekreterare
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§ 143 Dnr SN/2022:31

Månatlig rapportering 2022

Ärendebeskrivning
Månatlig rapportering efter oktober 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 oktober 2022.
_________________________ 
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§ 144 Dnr SN/2022:22

Anmälan av beslut tagna på delegation oktober

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 221001-221031, 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 medvetandegörandesamtal med anställd.
Beslut om placering av personal.

Beslut
Socialnämnden har tagit del av anmälda beslut tagna på delegation under 
perioden 221001-221031.
_________________________ 
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§ 145 Dnr 

Anmälda handlingar 221001-221031

Ärendebeskrivning
Genomgång av inkomna handlingar.
Domar och beslut från Förvaltningsrätten i Karlstad, Kammarrätten i 
Göteborg samt Hyres- och arrendenämnden i Göteborg läses upp. 

Beslut
Socialnämnden har tagit del av inkomna handlingar under perioden 221001-
221031.
_________________________ 

Comfact Signature Referensnummer: 55207SE
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