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§ 32 Dnr    

Justering av protokoll 

Socialnämndens beslut 
Som justerare av protokollet utses Ella Jansson (S).   
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§ 33 Dnr    

Fastställande av föredragningslista   

Socialnämndens beslut 
Informationen om projektet Heltidsarbete som norm måste utgå då 
föredragande fått förhinder.  

Föredragningslistan godkänns med den ändringen.  
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§ 34 Dnr    

Information från verksamheten: vård och omsorg, 
Dialogen 

Socialnämndens beslut 
Informationen mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektet Dialogen har pågått sedan 2005. Startades med stöd av 
kompetensutvecklingsmedel. Syftet är att genom kunskap om samtalets 
betydelse och gruppdynamik stärka samarbetet. Upplevs som positivt av 
personalen.  

Som en del i en meningsfull vardag för våra äldre, arbetar man med aktiviteter 
som man kallar ”Guldkant”. Det är aktiviteter som utgår från den enskildes 
egna önskningar och är sådant som för denne är viktigt och meningsfullt. 

Genomgång av kvalitetsarbetet inom vård och omsorg. Register och arbetssätt 
där syftet är att stärka arbetssätten. 
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§ 35 Dnr 00004-2018  

Rapport från facklig samverkan 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av de synpunkter som framfördes av de fackliga 
organisationerna vid samverkan den 9 april och extra samverkan den 24 april då 
de preliminära ramarna presenterades och förvaltningens förslag till yttrande.  
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§ 36 Dnr 00001-2018  

Ekonomisk månadsrapport  

Socialnämndens beslut 
Månadsrapport för januari - februari godkänns. 

Nämnden önskar att statistik för vikarieanvändning ska redovisas i 
månadsrapporten där det ska framgå antal timmar och orsak till att vikarie 
kallats in.  

Schemaläggning vid gruppbostad LSS bör prövas.     

Sammanfattning av ärendet 

Årsprognosen för driftskostnaderna, som beräknas till ett underskott på 2 000 
tkr, förutsätter att nämnden får begärt tilläggsanslag för en ny boendeenhet på 
Västergården. 

För den förvaltningsövergripande verksamheten är prognosen ett överskott om 
1 500 tkr, vilket motsvarar budgetposten för oförutsedda kostnader. 

Inom vård och omsorg är prognosen ett underskott på 2 500 tkr på grund av 
tunga vårdärenden inom både SÄBO och hemtjänsten men även till följd av 
bristen på sjuksköterskor som leder till höga lönesättningar till nyanställda och 
att bemanningsföretag kan komma att behöva anlitas.   

Prognosen för Individ, familj och funktionshinder är ett beräknat underskott på 
1 000 tkr till följd av kostsamma institutionsplaceringar både för barn och unga 
samt vuxna, men även på grund av höga lönekostnader inom 
funktionshinderområdet. För arbetsmarknadsverksamheten är prognosen ett 
överskott på 1 500 tkr. 

Prognosen för investeringarna är att de ligger i nivå med budget, förutsatt att 
samtliga begärda överföringar av 2017 års budget får göras till 2018. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 28, 2018-04-11 

Ekonomisk månadsrapport januari - februari 2018 
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§ 37 Dnr 00054-2018  

Förändring av organisation HSL (Hälso- och 
sjukvård) 

Socialnämndens beslut 
En verksamhetsutvecklare med ansvar för kvalitetsarbetet på 0,5 ssg inrättas för 
HSL-enheten. 

Under år 2018 ingår på försök samordningsansvar för anhörigarbetet i tjänsten. 

Inför budgetarbetet 2019 ska behovet av tjänsten utvärderas och ställning tas till 
fortsättning. 

Enhetschefen för HSL-enheten placeras organisatoriskt direkt under 
förvaltningschef.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande organisation i förvaltningen innehåller en enhet med benämningen 
HSL-enheten. Inom denna organiseras den verksamhet som utförs av 
legitimerad sjukvårdsutbildad personal; sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 
Inom enheten organiseras också dagverksamheterna Gästis, för dementa, och 
Dagrehab med träning. Även demensteamet ingår i HSL-enheten. 

Sjuksköterskor och arbetsterapeuter arbetar både mot våra särskilda boenden, i 
hemsjukvården och mot våra gruppbostäder och andra verksamheter inom IFF 
(Individ, familj och funktionshinder). Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet om 
veckans alla dagar vilket innebär att det finns en särskild grupp med 
nattsjuksköterskor. Totalt finns fem verksamheter med 26,72 ssg fördelade på 
32 medarbetare. I enheten finns inte samma stöd i form av samordnare eller 
bemanningsresurs som i övrig verksamhet.  

Under de senaste tre åren (2015 - 2017) har det varit fem byten på 
enhetschefstjänsten vilket innebär risker för både kvalitet och ekonomi i en 
känslig verksamhet. Det måste nu vara prioriterat att stabilisera situationen. 
Bristen på sjuksköterskor gör att större delen av arbetstiden ägnas åt att klara 
nödvändig bemanning. Nuvarande chef signalerar tydligt att situationen inte är 
hållbar. I dagsläget kan inget kvalitets- och utvecklingsarbete prioriteras vilket 
riskerar att hota patientsäkerheten. Det är också viktigt att vara en väl 
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fungerande arbetsplats med tanke på möjligheten att rekrytera medarbetare 
särskilt vad gäller bristyrken som sjuksköterska. 

Formell verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för den 
kommunala hemsjukvården är förvaltningschef. Detta för att markera att 
verksamheten är riktad mot hela förvaltningen och ska hållas samman med 
övrigt omvårdnadsarbete. Det innebär också att många av de frågor som berör 
verksamheten behöver avgöras av förvaltningschefen. I 
samverkansorganisationen med Hälso- och sjukvården är förvaltningschefen 
kommunens representant. Organisatoriskt har dock HSL-enheten tillhört VoO 
(Vård och omsorg). För att förtydliga det förvaltningsövergripande uppdraget 
bör enheten organisatoriskt lämna Vård och Omsorg och enhetschefen vara 
direkt underställd förvaltningschef. 

Finansiering 

Förvaltningen och hela kommunen har en ansträngd ekonomisk situation. 
Möjligheten att få medel för att finansiera utökade tjänster är i nuläget mycket 
begränsat. I nuläget är tjänsten som anhörigsamordnare vakant. Förslaget 
innebär att funktionen att samordna anhörigarbetet på försök under 2018 
tillförs den nyinrättade tjänsten som biträdande HSL-chef. Det innebär en viss 
tillfällig nedprioritering av anhörigarbetet. I budgetarbetet inför 2019 får 
ställningstagande tas till fortsatt organisation av anhörigarbetet. Medlen som 
finns anslagna i årets budget för anhörigsamordnare omdisponeras alltså till 
inrättade av denna tjänst.  

Bedömning 
En förstärkning av organisationen inom HSL-enheten är nödvändig för att 
säkra en fortsatt fungerande verksamhet. På sikt finns risk för patientsäkerheten 
om situationen inte stabiliseras. Att inrätta en tjänst som verksamhetsutvecklare 
på deltid är nödvändigt. Att placera HSL-chefen direkt under förvaltningschef 
bedöms också vara en mer ändamålsenlig organisation jämfört med dagens.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-23 (ny efter AU) 

Arbetsutskottet § 26, 2018-04-11 

Skickas till 

Enhetschefen 
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§ 38 Dnr 00060-2018  

Yttrande ekonomiska driftramar 2019 

Socialnämndens beslut 
Synpunkter lämnas till Kommunstyrelsen som underlag för den fortsatta 
processen med framtagande av budgetramar 2019 i enlighet med förvaltningens 
förslag till yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens preliminära driftram 2019 uppgår till 233 547 tkr. 

Anpassningen till resultatmålet föreslås av Socialnämndens arbetsutskott 
genomföras via en reducering av varje budgetansvarigs budget med 0,7 %. 
Arbetsutskottet föreslår även en översyn av chefsorganisationen inom 
förvaltningen.  

Stora delar av verksamheterna är lagstadgade och inom många verksamheter 
behövs redan idag förstärkning. Det är svårt att göra en procentuell 
neddragning som varken påverkar personalkostnader eller fasta kostnader då 
fördelningen av budgeten ser olika ut mellan budgetansvariga. Den största 
delen av Socialnämndens budget består av personalkostnader och fasta 
kostnader, exempelvis hyra, köp av tjänst och budget för försörjningsstöd. 
Resterande del av budget för exempelvis personalkläder, livsmedel, bilar och 
telefoni utgör endast 3 % av budgeten. 

Förvaltningen ser att det är möjligt att reducera kostnaderna motsvarande 
anpassningen till resultatmålet men på grund av kostnadsläget är behovet av 
reducering ytterligare 4 250 tkr. Bedömningen är att det inte finns utrymme för 
ytterligare reduceringar utan att det direkt påverkar verksamheterna. 

För att klara anpassningen till den preliminära ramen behöver Socialnämnden 
totalt reducera verksamhet motsvarande 6 003 tkr. Annars behöver nämnden 
avstå från åtgärder och satsningar som anses nödvändiga för att verksamheten 
ska fungera långsiktigt samt på sikt även reducera vårdkostnaderna.  

Utöver detta tillkommer att de riktade statsbidrag som använts för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen inte finns kvar 2019. För Degerfors kommun 
är detta 2 600 tkr som ingår i 2018 års budget. Detta riktade statsbidrag har 
använts till anställning av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor 
inom hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende.  
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Föreslagen driftram får till konsekvens att det blir nödvändigt att ta bort 
verksamhet inom förvaltningen och att sänka kvalitén i delar av denna. 

Investeringsbudgeten för e-tjänster och åtgärder VoO föreslås minskas. 
Konsekvensen av ramen är att vissa inköp får skjutas på framtiden annars 
bedöms inte reduceringen medföra några allvarliga konsekvenser. 

Konsekvenser av föreslagna driftsramar 
De föreslagna ramarna tar inte hänsyn till de kostnadskrävande ärenden som 
hanteras inom förvaltningen. Krävande vårdfall måste hanteras med 
utgångspunkt från gällande lagstiftning och med föreslagen generell 
beräkningsmodell får alla konsekvenser av dessa enbart hanteras inom 
socialnämnden. Socialnämnden kommer alltså att få genomföra betydligt mer 
omfattande åtgärder i jämförelse med övriga nämnder. Socialnämnden har idag 
mer verksamhet än vad budgeten tillåter. 

Kortsiktigt kostar en satsning på hemmaplanslösningar resurser samtidigt kan 
det leda till att det stora underskott som finns i bokslutet år 2017 (5 500 tkr) 
kan reduceras. Med föreslagna ramar finns inte utrymme att genomföra den 
satsning som förbereds. 

Att gå in i ett heltidsprojekt utifrån föreslagen ramtilldelning bedöms vara en 
stor ekonomisk risk.  

I kommunstyrelsens beslut om preliminär ramtilldelning anges att 
förvaltningarna förväntas presentera förslag till kostnadsreduceringar som inte 
innebär kvalitetsförsämringar. Utan förslag som försämrar för kommunens 
invånare finns en stor risk för fortsatta ekonomiska underskott inom 
socialnämndens område. Föreslagen driftram får till konsekvens att det blir 
nödvändigt att ta bort verksamhet inom förvaltningen och att sänka kvalitén i 
delar av denna. Förvaltningsledningen har för arbetsutskottet presenterat en 
stor mängd förslag på åtgärder som innebär att verksamhet tas bort, minskas 
eller försämras. Var och en av dessa behöver analyseras ytterligare utifrån 
tänkbara konsekvenser innan de kan beslutas.  

Konsekvenser av föreslagen investeringsbudget 
Budgeten för e-tjänster och åtgärder VoO föreslås minskas. Vissa inköp får 
skjutas på framtiden annars bedöms inte reduceringen medföra några allvarliga 
konsekvenser. 

Ajournering 
Mötet ajourneras 15 minuter för överläggning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-17 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen (Paragraf + tjänsteskrivelse) 
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§ 39 Dnr 00074-2018  

Utredningsuppdrag givna i samband med 
preliminära ramar 

Socialnämndens beslut 
Följande utredningsuppdrag lämnas till förvaltningsledningen: 

1. Översyn av chefsorganisationen utifrån uppdraget att göra den mer 
effektiv och till en lägre kostnad. 

2. Inventering av Fälttjänst: antal deltagare, antal personal samt vilka 
anställningformer personalen har. 

3. Inventering av Muttern, antal personal och boende  

4. Inventering av Kvarnbergs aktivitetscenter: antal deltagare, antal 
personal samt vilka anställningformer personalen har. 

Vad gäller Arbetsmarknadsenheten AME är en utredning på gång. 

En delrapport ska lämnas vid nämndens möte den 30 maj.     

Skickas till 
Socialchefen 
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§ 40 Dnr 00039-2018  

Höjning av habiliteringsersättningen 

Socialnämndens beslut 
1. Habiliteringsersättningen för deltagande heldag höjs till 75 kronor för 

personer som deltar i dagligverksamhet enligt LSS. 

2. Beslutet om höjning omprövas om de riktade statsbidragen tas bort.  

Sammanfattning av ärendet 

Från och med 2018 har landets kommuner kunnat söka riktade statsbidrag till 
att höja habiliteringsersättningen eller införa ersättningen om sådan inte finns.  

Habiliteringsersättningen betalas idag ut till deltagare i kommunens Daglig 
verksamhet, inom LSS och är en flitpeng för att motivera deltagarna att delta i 
verksamheten.  

Degerfors kommun betalar idag 50 kr/dag. Degerfors kommun har beviljats 
490 000 kr som är öronmärkta till habiliteringsersättningen och inte kan 
användas till annat. Det är därmed möjligt att höja ersättningen till 75 kr/dag.   

Finansiering 
Årskostnaden är idag 350 000 kr. En höjning med 25 kr/dag innebär en ökning 
med 175 000 kr/år. Erhållet statsbidrag kommer att täcka de ökade 
kostnaderna.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 27, 2018-04-11 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-11 

Skickas till 

Enhetschef 
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§ 41 Dnr 00012-2018  

Rapport: IVO:s beslut HVB Vida Världen               
Dnr 8.4.2-39263/2017-8 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i beslut fattat 29 januari 2018 
ställt krav på nämnden att säkerställa att lämplighetsbedömningar ska 
dokumenteras och vara individuellt utformade i samband med beslut om 
inskrivning samt att det ska framgå vem som fattat beslut om inskrivning.  

IVO bedömer att de åtgärder nämnden redovisat är relevanta i förhållande till 
ställda krav. 

IVO avslutar därmed ärendet.  
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§ 42 Dnr 00047-2018  

Rapport: Verksamhetsberättelse 2017 för 
Familjerådgivningen 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Familjerådgivningens verksamhetsberättelse för 2017 lämnas till nämnden för 
kännedom.  
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§ 43 Dnr 00127-2016  

Rapport: Patientnämndens verksamhetsplan 2017 

Socialnämndens beslut 
Rapporen mottas.  

Sammanfattning av ärendet 

Patientnämndens verksamhetsberättelse 2017 lämnas till nämnden för 
kännedom.  
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§ 44 Dnr 00103-2016  

Rapport: Slutrapportering § 37 medel   

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas. Ansvarig enhetschefen ska inbjudas till nämnden för en mer 
ingående rapport om verksamheten och dess ekonomi.  

Sammanfattning av ärendet 
Slutrapportering § 37-medel lämnas till nämnden för kännedom. Insatsen som 
medlen har gått till är Servicecenter och mötesplats för nyanlända.  
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§ 45 Dnr    

Rapport: Beslutad mall för utredningsuppdrag 

Socialnämndens beslut 
Nämnden har tagit del av beslutade riktlinjer för utredningsuppdrag.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i beslut Ks § 79/2018 fastställt mall för 
utredningsuppdrag från nämnd till förvaltning. Ett utredningsuppdrag från 
nämnden till förvaltningen ska minst innehålla: 

1. Syfte med utredningen 

2. Avgränsningar 

3. Slutdatum och tidpunkter för ev. delavstämningar 

4. Behov av ev. styrgrupp 

5. Behov av projektplan 

6. Tillgängliga resurser 

7. Kommunikationsbehov 
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§ 46 Dnr 00080-2015  

Avstämningsrapport Social insatsgrupp   

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 

Avstämningsrapport Social insatsgrupp lämnas till nämnden för kännedom.  

Social insatsgruppens uppdrag är att skapa ett tydligt arbetssätt i samverkan 
mellan socialtjänst, grundskola, gymnasieskola och polis, för att ge ungdomar, 
vårdnadshavare och anhöriga till barn i åldern 13-20 år en möjlighet till adekvat 
stöd.  

Projektet har pågått i två år. Under 2018 ska förhoppningsvis arbetet bli 
ordinarie verksamhet.    
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§ 47 Dnr 00110-2017  

Uppdrag: Planeringssystem inom hemtjänsten (SN 
99-2017 budget)  

Socialnämndens beslut 
Till nästa arbetsutskott ska verksamhetschefen presentera olika lösningar för 
planeringssystem.  

Sammanfattning av ärendet 
Man arbetar just nu med ett förslag till planeringssystem där personalen lägger 
upp schema i excell och då utgår från egen kunskap när man beräknar 
tidsåtgången hos varje vårdtagare.      
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§ 48 Dnr 00111-2017  

Uppdrag: Nya arbetssätt inom ungdomsvården, IFF 
(SN 99-2017 budget) 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet pågår med hur man kan få till bra hemmalösningar. Planering finns för 
att till sommaren starta med ett antal ungdomar.   

Förslag kommer upp till nämnden i maj.      
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§ 49 Dnr 00112-2017  

Uppdrag: Materialbeställningar - 
kostnadseffektivisera (SN 99-2017 budget) 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Inom IFF pågår en översyn och förbättring av rutinerna. Ansvarig ska utses. 

Inom vård och omsorg finns ansvariga utsedda som har kunskap om 
beställningsrutiner.     
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§ 50 Dnr 00025-2017  

Uppdrag: Handlingsplan/utveckling av hemtjänsten 
(SN 99-2017 budget) 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Följer handlingsplanen.  

Trygg hemgång fungerar bra.  

Digitalt signeringssystem, digital körjournal infört. Mobil dokumentation infört 
i Åtorp.  
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§ 51 Dnr 00113-2017  

Uppdrag: Minska vikariekostnaden inom vård och 
omsorg (SN 99-2017 Budget) 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Från Bemanningsenheten får man varje månad statistik för vikarieuttag för 
respektive enhet, vilket analyseras för att se orsaken.  
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§ 52 Dnr 00114-2017  

Uppdrag: Minskat försörjningsstöd (SN 99-2017 
budget) 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Ser AME som den främsta möjligheten att minska försörjningsstödet genom att 
få ut människor i egen försörjning.  

Även andra sätt att stötta individer som ligger långt från arbetsmarknaden 
prövas.    
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§ 53 Dnr 00005-2018  

Delegeringsbeslut   

Socialnämndens beslut 
Redovisningen av fattade delegeringsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 
enligt den delegationsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas 
till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller 
fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad 
delegering.  

Fattade delegeringsbeslut 

Ord.nr  Typ Beslutsdatum Rubrik Delegat 

1 8:2 AL 2018-02-07 Tillfälligt serveringstillstånd, 
slutet sällskap 

Nämndsekreterare 

2 8:2 AL 2018-03-15 Tillfälligt serveringstillstånd, 
slutet sällskap 

Nämndsekreterare 

3 9:17 AL 2018-03-15 Återkallelse av 
serveringstillstånd 

SN ordförande 

4 9:17 AL 2018-03-15 Återkallelse av 
serveringstillstånd 

SN ordförande 

5 8:2 AL 2018-03-22 Tillfälligt serveringstillstånd, 
slutet sällskap 

Nämndsekreterare 

6 8:2 AL 2018-04-16 Tillfälligt serveringstillstånd, 
slutet sällskap 

Nämndsekreterare 

7 8:2 AL 2018-04-06 Uteservering slutet sällskap, 
permanent 

Alkoholhandläggare 

8 8:2 AL 2018-04-06 Tillfälligt tillstånd, allmänhet, 
i samband med match 

Alkoholhandläggare 
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§ 54 Dnr    

Rapporter och meddelanden 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna rapporter och meddelanden som lämnas till nämnden för kännedom: 

1-2018 KF § 97/2017 Socialnämndens begäran om tilläggsanslag 2,9 mkr 
för barn- och ungdomsvård avslås. 

2 KF § 100/2017 Delrapport – projektet social insatsgrupp 
förlängs. 

3 KF § 110/2017 Svar motion om rökfri policy.  
4 KF § 108/2017 Revidering av fullmäktiges mål för 2018. 
5 KF § 113/2017 Avgiftsbeslut kost. 
 
6 KS § 74/2018 Tillfällig boendeenhet, Västergården, beviljade 

medel. 
7 KS § 73/2018 Finansiering av ökad investeringskostnad, 

Sveagatan 3. 
8 KS § 64/2018 Ekonomisk månadsuppföljning. 
9 KS § 79/2018 Fastställande av mall för utredningsuppdrag från 

nämnd och förvaltning. 
 
10 Migrationsverket: missiv, 390 miljoner betalas ut i december. 
11 FHN § 22/2018 Tvärsektoriellt råd och nätverk 2018. 
12 Socialstyrelsen: Samordning av insatser för barn med 

funktionsnedsättning. 
13 KHR protokoll, 2017-11-24. 
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§ 55 Dnr    

Kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 
Inget att rapportera.     

 



 
 Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(31) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr   

Redovisningsärenden 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 

Tre delegeringsbeslut som slumpvis valts ut ur systemet redovisas. 

 Vård och omsorg: Korttidsplats beviljas enligt Socialtjänstlagen 4:1.  

 Avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd. 

 Beslut att öppna utredning enligt 11:1 socialtjänstlagen, avs 
barn/ungdom.  

   

 


