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2022-01-18 
 

 

  
 
Plats och tid Stora konferensrummet Härden samt via Zoom, 2022-01-18 kl 14:00-15:50 

Ajourneringar  

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Ivan Stipic, förvaltningschef 
Lise-Lotte Andersson, bitr. förvaltningschef 
Kerstin Belander, avd.chef IFO 
Sylvia Nilsson, avd.chef HSL 
Elin Connedal, SAS 
Marie Edling, avd.chef FO 
Filip Torevik, vik. förvaltningsekonom 
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare 

 
 
§ 3 
§ 5 
§ 9 
§ 9 

Justerare Agneta Dagobert (S) 

Justeringens plats och tid Härden, 2022-01-31  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §1-§10 

 Lena Fjällman-Johnsson  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Anita Karlsson  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Agneta Dagobert  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2022-01-18 

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-31 Datum då anslaget tas ned 2022-02-22 

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)  Susanne Ödqvist (KD)  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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Ärendelista 

§ 1 Dnr 
Val av protokolljusterare ..................................................................... 4 

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

§ 3 Dnr SN/2022:6 
Riktlinjer alkohol ................................................................................. 6 

§ 4 Dnr SN/2015:186 
Beslut om gallring för underlag till ansökan om försörjningsstöd ........ 7 

§ 5 Dnr SN/2019:171 
Information om folder ......................................................................... 8 

§ 6 Dnr SN/2022:8 
Fullmakt personuppgiftsbiträdesavtal med Karlstad kommun. ............ 9 

Månatlig rapportering 2021 .............................................................. 10 

§ 8 Dnr SN/2021:35 
Anmälan av beslut tagna på delegation december 2021 .................. 11 

§ 9 Dnr 
Anmälda handlingar 211201-211231 ............................................... 12 

§ 10 Dnr 
Information om växelvårdsplatser..................................................... 13 
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§ 1 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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§ 2 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Två extra ärenden anmäls ”Personuppgiftsbiträdesavtal med Karlstads 

kommun” och ”Information om växelvårdsplatser”. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar att ärendet 

”Personuppgiftsbiträdesavtal med Karlstads kommun” behandlas som ärende 

nr 6 och att ärendet ”Information om växelvårdsplatser” behandlas som 

ärende nr 10. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att ärendet ”Personuppgiftsbiträdesavtal med 

Karlstads kommun” behandlas som ärende nr 6 och att ärendet ”Information 

om växelvårdsplatser” behandlas som ärende nr 10. 

________________________ 
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§ 3 Dnr SN/2022:6 

Riktlinjer alkohol 

Ärendebeskrivning 

Dalslands- och Säffles alkohol- och tobaksenhet har tagit fram gemensamma 

riktlinjer för Dalslandskommunerna och Säffle kommun när det gäller 

serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av 

tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

samt tillsyn av rökfria skolgårdar. 

Beslutsunderlag 

Gemensamma riktlinjer för Dalslandskommunerna och Säffle kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 

anta gemensamma riktlinjer för Dalslandskommunerna och Säffle kommun.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta gemensamma 

riktlinjer för Dalslandskommunerna och Säffle kommun. 

_________________________  

Utdrag  2022-01-31 

Kommunfullmäktige 
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§ 4 Dnr SN/2015:186 

Beslut om gallring för underlag till ansökan om 
försörjningsstöd 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden beslutade 13 januari 2016, § 1, att anta 

dokumenthanteringsplan för socialnämnden. Dokumenthanteringsplanen har 

därefter reviderats vid två tillfällen, 16 augusti 2017, § 112  och 23 oktober 

2019, § 174. 

Beslut om gallring behöver omprövas med jämna mellanrum och 

socialnämnden behöver nu ta beslut om att gallring ska ske avseende 

underlag för försörjningsstöd som skannas in i verksamhetssystem.  

Beslutsunderlag 

Utgörs endast av denna tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att  

1. Fysiska handlingar som utgör underlag till ansökan om 

försörjningsstöd kan gallras efter skanning till verksamhetssystem.  

2. Skanningen ska hålla tillräcklig kvalitet och en manuell kontroll ska 

göras av den inskannade informationen. 

_________________________  

Utdrag  2022-01-31 

E. Halldan, 1:e socialsekreterare 

K Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorg 

L Fjällman-Johnsson, arkivansvarig 
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§ 5 Dnr SN/2019:171 

Information om folder 

Ärendebeskrivning 

Annika Larsson inkom den 11 augusti 2019 med ett medborgarförslag 

gällande praktisk information och förvaring av framtidsfullmakt, 

testamentesförvaring och andra personliga angelägenheter inför livets 

slutskede.  

Socialnämnden beslutade 22 januari 2020, § 3, att förvaltningen skulle ta 

fram en folder gällande praktisk information och andra personliga 

angelägenheter inför livets slutskede. 

Socialförvaltningen har nu tagit fram en folder som finns tillgänglig.  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av folderns utförande.  

_________________________  
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§ 6 Dnr SN/2022:8 

Fullmakt personuppgiftsbiträdesavtal med Karlstad 
kommun. 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun samverkar tillsammans med övriga kommuner i Värmlands 

län och Region Värmland genom en gemensam drifts- och servicenämnd 

med Karlstads kommun som värdkommun (”DSN”). Denna samverkan 

innebär bland annat att ett antal system och digitala tjänster tillhandahålls 

kommunen och dess bolag genom DSN. Till följd av detta tillhandahållande 

är Karlstads kommun genom DSN enligt gällande dataskyddsreglering 

personuppgiftsbiträde åt kommunens nämnder. Det innebär att ett 

personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hanteringen av personuppgifter 

behöver tecknas mellan personuppgiftsansvarig nämnd/bolag och DSN.    

Av hänsyn till vikten av effektiv och överskådlig avtalsförvaltning, bör 

emellertid endast ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas av 

kommunstyrelsen för hela kommunkoncernens räkning i förhållande till 

DSN. En sådan ordning fordrar emellertid att berörda, personuppgifts-

ansvariga nämnder och bolag lämnar fullmakt åt kommunstyrelsen att göra 

detta. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2022-01-11. 

Personuppgiftsbiträdesavtal inklusive bilaga. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens 

förslag. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar befullmäktiga kommunstyrelsen, att för 

fullmaktsgivarens räkning ingå personuppgiftsbiträdesavtal med Karlstads 

kommun genom DSN enligt bilaga (”Avtalet”) samt att i allt handla för och i 

övrigt företräda fullmaktsgivaren i och för Avtalet i enlighet med föreslagen 

fullmakt. Fullmaktsgivaren är införstådd med att Avtalet förutsätter detta 

fullmaktsförhållande mellan fullmaktsgivaren och Kommunstyrelsen under 

hela Avtalstiden (se punkterna 3.2 och 3.3 i Avtalet). 

_________________________  

Utdrag  2022-01-31 

Kommunstyrelsen 
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§ 7   Dnr SN/2021:36 

Månatlig rapportering 2021 

Ärendebeskrivning 

 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 2021 

 Antal öppenvårdsinsatser barn och unga samt vuxna 2021 

 Antal pågående utredningar barn och unga samt vuxna 2021 

 Antal placeringar barn och unga samt vuxna 2021 

 Antal samlade individuella planer (SIP) 2018-2021 

 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av rapporten. 

_________________________  

 

 

 

 

 

 

  



 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(13) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-18 
 

 
 

 
Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8 Dnr SN/2021:35 

Anmälan av beslut tagna på delegation december 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 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 för perioden 211201-211231. 

_________________________  
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§ 9 Dnr  

Anmälda handlingar 211201-211231 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av inkomna handlingar. 

Domar från Förvaltningsrätten i Karlstad och beslut från Inspektionen för 

vård och omsorg läses upp. 

Elin Connedal, socialt ansvarig socionom, SAS, redogör för ett ärende där 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, begärt ett yttrande. Ärendet avser ett 

ej verkställt beslut. 

Marie Edlind, avdelningschef funktionshinderomsorg, redogör för en dom 

som lästes upp på socialnämndens möte i december 2021.  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 

_________________________  
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§ 10 Dnr  

Information om växelvårdsplatser 

Ärendebeskrivning 

Lillie Karlsson (S) har efterfrågat information om växelvårdsplatser på fd 

Ljungen på Björkbacken.  

Ivan Stipic, förvaltningschef, informerar om att växelvårdsplatserna på fd 

Ljungen är en tillfällig lösning i avvaktan på att lokaler ska frigöras när 

sjuksköterskorna byter lokal.  

Socialförvaltningen har internrekryterat 6 personal till växelvårdsplatserna 

på fd Ljungen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar bjuda in Agneta Andersson 

Pettersson, avdelningschef äldreomsorg, till socialnämndens möte den 15 

februari för mer information om de tillfälliga växelvårdsplatserna på fd 

Ljungen. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar bjuda in Agneta Andersson Pettersson, 

avdelningschef äldreomsorg, till socialnämndens möte den 15 februari för 

mer information om de tillfälliga växelvårdsplatserna på fd Ljungen. 

_________________________  

Utdrag  2022-01-31 

A Andersson Pettersson, avdelningschef äldreomsorg 

 

Rättelse av socialnämndens protokoll, 2022-01-18, genom tillägg av § 10.  

2022-02-10 upptäcks att § 10 inte finns med i det ursprungliga protokollet 

som justerades 2022-01-31. 

 

 

Anita Karlsson (C)   Agneta Dagobert 

socialnämndens   justerare 

ordförande 

 

Lena Fjällman-Johnsson 

sekreterare 

 


