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Plats och tid Stora konferensrummet Härden samt via Zoom, 2021-12-14 kl 14:00-15:30 

Ajourneringar  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Ivan Stipic, förvaltningschef 
Lise-Lotte Andersson, bitr. förvaltningschef 
Elin Connedal, SAS 
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare 

 
 
§ 177 

Justerare Agneta Dagobert (S) 

Justeringens plats och tid Härden, 2021-12-16 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §172-§180 

 Lena Fjällman-Johnsson  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Anita Karlsson  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Agneta Dagobert  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-12-14 

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-16 Datum då anslaget tas ned 2022-01-07 

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) 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)  Birgitta Lidbeck Davidsson (S)  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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§ 172 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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§ 173 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Ärende nr 3 ”Enskilt ärende” utgår. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden besluta fastställa föredragningslistan där 

ärende 3 ”Enskilt ärende” utgår. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar fastställa föredragningslistan där ärende 3 utgår. 

_________________________ 
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§ 174 Dnr  

Enskilt ärende 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår. 

_________________________  
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§ 175 Dnr SN/2020:58 

Ekonomisk uppföljning efter november 

Ärendebeskrivning 

Efter november 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 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. Det 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 största delen på det 

ökande vårdbehovet i hemtjänsten och hemsjukvården, både i egen regi och 

av annan utförare. Hittills har hemtjänsttimmarna ökat med totalt 15 % 

jämfört med föregående år. Då behovet ökar, är en extra nattpatrull insatt i 

tätorten. Processen med Korttidens reducering har försenats på grund av 

Covid19 och ger underskott, men har kommit 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 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 fattats. 

Samma gäller kostnaderna för städ och tvätt i och med ökade krav gällande 

basal hygien. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport efter november 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

november 2021. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av ekonomisk rapport efter november 2021. 

_________________________ 
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§ 176   Dnr SN/2021:43 

Detaljbudget 2022 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till socialnämndens detaljbudget 

avseende år 2022. Den ekonomiska bilden präglas av både det pandemiska 

läget och effektiviseringar, samt inte minst en väsentlig underfinansiering 

som en följd av volymökningar inom olika delar av verksamheten. Fokus 

ligger på att fortsatt hantera pandemin samt leverera kvalitativa 

välfärdstjänster i en mycket pressad ekonomisk situation. Fokus kommer 

även att ligga på utveckling av ledar- och medarbetarskap. Detta genom både 

fortbildning och ökat stöd. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänstyttrande, 2021-12-09. 

Detaljbudget 2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till 

verksamhetsplan och detaljbudget 2022. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan och 

detaljbudget 2022. 

_________________________  

Utdrag  2021-12-16 

I Stipic, förvaltningschef 
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§ 177 Dnr SN/2021:89 

Ej verkställda beslut 

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, 2021-11-08. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-12-07, § 171. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslut 

Socialnämnden beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.  

_________________________  

Utdrag  2021-12-16 

Kommunfullmäktige  
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§ 178 Dnr SN/2021:36 

Månatlig rapportering efter november 

 

 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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§ 179 Dnr SN/2021:35 

Anmälan av delegationsbeslut 

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 under perioden 211101-

211130. 

_________________________  
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§ 180 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av inkomna handlingar. 

Domar från Förvaltningsrätten i Karlstad, beslut från Kammarrätten i 

Göteborg samt beslut från Inspektionen för vård och omsorg läses upp. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 

_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


