
 

 

 

Socialnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-17 
 

 

  
 
Plats och tid Stora konferensrummet Härden samt via Zoom, 2021-08-17 kl 14:00-16:15 

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 
Agneta Andersson Pettersson, avd.chef ÄO 
Elin Connedal, SAS 
Lena Fjällman-Johnsson, sekreterare 
 

 
 
§ 119 
§ 120 
§ 121 

Justerare Agneta Dagobert (S) 

Justeringens plats och tid Härden 2021-08-20 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
…………………………………………………………… Paragrafer §112-§121 

 Lena Fjällman-Johnsson  

 Ordförande 

 
…………………………………………………………… 

 

 Anita Karlsson  

 Justerare 

 
……………………………………………………………. 

 

 Agneta Dagobert  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-08-17 

Datum då anslaget sätts upp 2021-08-20 Datum då anslaget tas ned 2021-09-13 

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           

Jerry 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)  Birgitta Lidbeck Davidsson 
(S) 

 x          

Anna Thorell (SD) x           

            

Ersättare            

            

Anders Nilsson (C)  x          

Sara Lövhall (C)  x          

Roger Fayad (C)  x          

Carleric Schlegel (M)  x          

Monica Johansson (SiV)  x          

Susanne Ödqvist (KD)      Kl. 14:00-15:30 x           

- (L)            

Birgitta Lidbäck Davidsson (S) x           

Eivor Karlsson (S) x           

- (SD)            

Rolf Carlsson (SD)  x          
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Ärendelista 

§ 112 Dnr 
Val av protokolljusterare ................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 113 Dnr 
Fastställande av dagens föredragningslista .... Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 114 Dnr SN/2020:58 
Ekonomisk uppföljning efter juni 2021 ............. Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 115 Dnr SN/2021:84 
Svar på remiss God och nära vård Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 116 Dnr SN/2021:36 
Månatlig rapportering .................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 117 Dnr 
Anmälda handlingar ...................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 118 Dnr SN/2021:35 
Anmälan av beslut tagna på delegation .......... Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 119 Dnr SN/2020:142 
Information om HVB hem .............. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 120 Dnr SN/2021:150 
Information om rapport missförhållande .......... Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

§ 121 Dnr SN/2021:134 
Information om rapport missförhållande .......... Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 
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§ 112 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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§ 113 Dnr  

Fastställande av dagens föredragningslista 

Ärendebeskrivning 

Tre ärenden anmäls ”Information om HVB hem” samt två ärenden som rör 

”Information, rapport om missförhållande”. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar handlägga ärendet ”Information 

om HVB hem” som ärende nr 8, ärendena ”Information, rapport om 

missförhållande”, som ärende nr 9 och 10. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar handlägga ärendet ”Information om HVB hem” som 

ärende nr 8, ärendena ”Information, rapport om missförhållande”, som 

ärende nr 9 och 10. 

_________________________  
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§ 114 Dnr SN/2020:58 

Ekonomisk uppföljning efter juni 2021 

Ärendebeskrivning 

Efter juni visas totalt ett negativt utfall för förvaltningen.  

 

Vid årets slut prognostiseras ett underskott som beror på ökade behov inom 

våra verksamheter. Likaså har vi fortsatt höga kostnader för personal och 

skyddsutrustning relaterat till COVID19 där beslut om ersättning saknas från 

statligt håll. COVID19 har påverkat alla verksamheter i Säffle de senaste 

månaderna. Förvaltningen måste hela tiden anpassa sig till den rådande 

pandemin och de råd och restriktioner som ges från Folkhälsomyndigheten 

och smittskydd. Man måste också bevaka en eventuell vård-, stöd- och 

rehabiliteringsskuld i en post-Coronatid, eftersom många insatser uteblivit 

eller reducerats på grund av olika restriktioner.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport efter juni 2021. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

rapport efter juni 2021. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att man tagit del av ekonomisk rapport efter juni 

2021. 

_________________________  

Utdrag  2021-08-20 

Kommunstyrelsen 
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§ 115 Dnr SN/2021:84 

Svar på remiss God och nära vård 

Ärendebeskrivning 

Säffle kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter på remiss avseende 

betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). 

I detta betänkande som blir det sista lämnar utredningen förslag på att det ska 

synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och 

sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa. Vidare redovisar utredningen 

sina bedömningar av hur primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa under 

modellen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”. Modellen utgörs av ett antal principer och 

arbetssätt som tillsammans och/eller kombinerat förbättrar bemötandet och 

omhändertagandet av den enskilde, och bättre möter behoven på befolkningsnivå. 

Säffle kommun instämmer i huvudsak med utredaren kring förslaget till 

betänkande men lämnar några synpunkter avseende förslaget om ändringar i 

lagtext, Rätt stöd till psykisk hälsa (vägen in) samt bemötande. 

Beslutsunderlag 

Remissmissiv, 2021-04-19. 

Socialförvaltningens tjänsteyttrande, 2021-07-28. 

Arbetsutskottets protokoll, 2021-08-03, § 111. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anita Karlsson (C): Socialnämnden beslutar översända yttrande angående 

Remiss God och nära vård- Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) till 

Socialdepartementet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar översända yttrande angående Remiss God och nära 

vård- Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) till Socialdepartementet. 

_________________________ 

Utdrag  2021-08-20 

Socialdepartementet 
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§ 116 Dnr SN/2021:36 

Månatlig rapportering 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har tagit fram statistik inom följande områden efter juli 

2021: 

 

• Avvikelser samt orsak till avvikelser 2018-2021 

• Antal placerade barn och barn med öppenvårdsinsatser år 

2018-2021 

• Kostnader för försörjningsstöd år 2017-2021  

• Biståndsbeslut gällande äldreomsorg år 2018-2021 

• Personalkostnad i kr per planerad hemtjänsttimme år 2019-

2021 

• Personalkontinuitet 2021 

• Antal belagda platser särskilt boende år 2021 

• Ackumulerad sjuklön socialförvaltning år 2018-2021 

• Antal patienter med hälso- och sjukvårdsinsatser år 2018-2021 

• Antal klienter med insats på Livsstilsmottagningen och antal 

vuxenplaceringar år 2019-2021    

• Antal placerade barn och barn med öppenvårdsinsatser år 

2018-2021      

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av rapporten. 

_________________________ 
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§ 117 Dnr  

Anmälda handlingar 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av inkomna handlingar. 

Domar från Förvaltningsrätten i Karlstad och Värmlands tingsrätt,  beslut 

från Kammarrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Karlstad, protokoll 

från Värmlands tingsrätt samt beslut från Socialstyrelsen läses upp.    

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av anmälda handlingar. 

_________________________ 
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§ 118 Dnr SN/2021:35 

Anmälan av beslut tagna på delegation 

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 till 8 stycken har kommunen beslutat att 

fysiska möten ska ersättas av digitala möten. Idag har inte kommunen en 

säker möjlighet att via digital länk hantera sekretessbelagda uppgifter.  

Socialnämnden beslutade 16 mars, § 46, under perioden 2020-04-01--2021-

09-30 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 anmälan av beslut tagna på delegation. 

_________________________ 
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§ 119 Dnr SN/2020:142 

Information om HVB hem 

Ärendebeskrivning 

Kerstin Belander, avdelningschef individ- och familjeomsorgen, informerar 

socialnämnden om att Säffle kommun sedan flera år gjort en gemensam 

upphandling av HVB hem för barn och vuxna med andra 

Värmlandskommuner. Hösten 2020 påbörjades en ny upphandling och denna 

gång har man valt att anlita ett externt bolag för att sköta 

upphandlingsförfarandet. 

Kommunerna har en arbetsgrupp bestående av ”IFO-chefer”, 1:e 

socialsekreterare samt andra sakkunniga som går igenom samtliga inlämnade 

anbud så att de överensstämmer med de kvalitetskrav som är ställda i 

förfrågningsunderlaget. De anbudsgivare som blivit godkända har man sedan 

skrivit avtal med. 

Socialsekreterare har tät kontakt med brukare som är placerade på HVB och 

dokumentation lämnas regelbundet från HVB hemmen.  

När det gäller eventuella framtida oegentligheter som uppdagats vid en 

granskning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska de informera de 

kommuner som har en pågående placering.  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 120 Dnr SN/2021:150 

Information om rapport missförhållande 

Ärendebeskrivning 

Agneta Andersson Pettersson, avdelningschef äldreomsorg, informerar om 

en rapport om missförhållande som inkommit till socialnämnden. Rapporten 

avser att personal inte åkt på larm de tagit emot. Personalen har heller inte 

dokumenterat att man tagit emot ett larm.  

En anmälan om missförhållande har skickats till Inspektionen för vård och 

omsorg då händelsen bedöms som en allvarlig försummelse.  

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________  
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§ 121 Dnr SN/2021:134 

Information om rapport missförhållande 

Ärendebeskrivning 

Elin Connedal, socialt ansvarig socionom, SAS, informerar om en rapport 

om missförhållande som upprättats efter att socialförvaltningen tagit emot ett 

klagomål från enskild. 

Rapporten avser ett enskilt ärende där man funnit allvarliga brister i 

dokumentationen, det saknas bedömning och beslut.  

En anmälan om allvarligt missförhållande har skickats till Inspektionen för 

vård och omsorg.  

Med anledning av det inträffade kommer man att se över organisation och 

struktur. 

Beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


