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§ 1 Dnr   

Justering av protokoll 

Socialnämndens beslut 
Som justerare av protokollet utses Lennart Johansson (S).  
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§ 2 Dnr   

Fastställande av föredragningslista   

Socialnämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:  

o Överföring av investeringsbudget från 2017 till investeringsbudget för 
2018. 
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§ 3 Dnr 00032-2018  

Information från verksamheten: 
Kvalitetsundersökning socialförvaltningen 
gruppbostäder 2017 

Socialnämndens beslut 

Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av genomförd kvalitetsundersökning.  

En intern kvalitetsundersökning utförs inom socialförvaltningens 
gruppbostäder som en del i arbetet med att ständigt utveckla och förbättra 
verksamheten. Detta görs i enlighet med socialstyrelsens föreskrift 
”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete; SOSFS 2011:9” Föreskriften 
säger att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt 
LSS ska utöva egenkontroll. 

Syftet med kvalitetsundersökningen är att stödja förvaltningen genom att 
uppmärksamma styrkor och utvecklingsområden inom respektive insats och 
verksamhet. Undersökningen ska i sin tur kunna bidra till att gruppbostäder kan 
erbjuda god kvalitet samt att personalen ska ha en bra arbetsplats. 
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§ 4 Dnr 00001-2018  

Ekonomisk månadsrapport  

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 

En muntlig rapport av det ekonomiska läget lämnas.  

Man har påbörjat överläggningar med budgetansvariga kring ekonomi och 
orsaker till den snabba ökningen av underskottet.  

En fördjupad analys kommer på arbetsutskottet i april.  
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§ 5 Dnr 00004-2018  

Facklig samverkan 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av de synpunkter som framfördes av de fackliga 
organisationerna vid samverkan och vid MBL § 11 förhandling.  

Sammanfattning av ärendet 
Facklig samverkan inför nämnden hölls den 19 februari 2018. Inga synpunkter 
lämnades av de fackliga representanterna.  

MBL § 11 hölls den 27 februari avseende förändrad organisation i enheten för 
ensamkommande barn. Förhandlingen avslutades i oenighet.  
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§ 6 Dnr 00134-2017  

Riktlinjer parboende särskilt boende 

Socialnämndens beslut 
Riktlinjer för parboende särskilt boende antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Av 4 kap 1 c § Socialtjänstlagen (SoL) framgår att äldre som varaktigt 
sammanbott ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov kräver 
särskilt boende, så kallad parboendegaranti. 

I samband med införandet av parboendegarantin ändrades även 18 § Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Förändringen innebär ett klargörande av att ansvaret för 
hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer bara omfattar dem som efter beslut 
av kommunen beviljats insatsen särskilt boende enligt 4 kap. 1 eller 2 § SoL.  

Parboendegaranti innebär att för den som beviljats eller beviljas bistånd i form 
av särskilt boende ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med 
make/maka/sambo. Registrerade partners sammanställs med makar. 
Parboendegarantin förutsätter dock att paret varaktigt har sammanbott innan 
flytt till särskilt boende aktualiseras eller, om den ena parten redan bor i ett 
sådant boende, ska paret dessförinnan varaktigt ha sammanbott.  

Om partnern som var beviljad bistånd går bort, har den kvarboende 3 månader 
på sig att hitta annat boende om inte den efterlevande har bedömts ha egna 
behov. 

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott § 8, 2018-02-21 

Förslag till riktlinjer, 2017-12-18 

Skickas till 
Verksamhetschef 
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§ 7 Dnr 00013-2018  

Behov av anlitande av bemanningsföretag för 
sjuksköterskor 2018 

Socialnämndens beslut 
Bemanningsföretag får användas under 2018 för att trygga försörjningen av 
sjuksköterskor inom socialförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Det är för närvarande svårt att rekrytera sjuksköterskor i hela landet. 
Situationen i Degerfors kommun skiljer sig inte i det avseendet. 

I dagsläget söker vi två sjuksköterskor då ordinarie befattningshavare kommer 
att gå på föräldraledigheter i perioden april/maj och till och med hösten 2019. 
Det är osäkert hur dessa vikariat kan lösas. 

I tillägg till detta står vi inför en semester med mycket små möjligheter att 
rekrytera vikarier till verksamheten. 

Redan inför föregående sommar gav socialnämnden ett medgivande till att 
anlita bemanningsföretag för att lösa situationen. I slutänden valdes dock en 
annan lösning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ansöker om godkännande för att upphandla bemanning till de behov som på 
annat sätt inte kan tillgodoses för att tillse patientsäkerheten och en god 
arbetsmiljö för våra medarbetare. Självklart kommer andra möjligheter att lösa 
situationen också att prövas. 

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott § 9, 2018-02-21 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-10 

Skickas till 
Enhetschef 
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§ 8 Dnr 00020-2018  

E-hälsoplan för socialförvaltningen 2018-2020 

Socialnämndens beslut 
E-hälsoplan för 2018 - 2020 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har sedan tidigare antagit en e-hälsoplan för åren 2015-2017. 
Den digitala utvecklingen fortsätter att skapa nya möjligheter för verksamheten 
och en ny plan behöver därför utformas. Svårigheten med en flerårig plan är att 
tempot i utvecklingen gör att det är svårt att överblicka och ha kontroll på de 
möjligheter som kommer att finnas redan inom några år. Samtidigt är det 
relativt omfattande arbete med de olika delprojekten varför framförhållning är 
helt nödvändig.  

Finansiering 
Beslut om finansiering fattas i varje enskilt ärende. Huvuddelen av kostnaden är 
för införande och inköp vilket finansieras genom investeringsbudgeten. På sikt 
ökar merparten av åtgärderna effektiviteten i verksamheten och driften av olika 
system blir därigenom för merparten av dem självfinansierade. 

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott § 11, 2018-02-21 

Förslag till E-hälsoplan, daterad 2018-01-18 

Skickas till 

Socialchef 
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§ 9 Dnr 00030-2018  

Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

Socialnämndens beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar till 

den nya dataskyddslagstiftningen. 

2. Erika Skyllkvist utses till dataskyddsombud för socialnämnden från och 
med 2018-05-25. 

Sammanfattning av ärendet 
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
kommer att träda i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 
PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 
personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 
genom den nya dataskyddslagen. 

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 
nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter 
inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt 
tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela 
unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att 
modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det 
nya digitala samhället. 

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 
organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 
dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 
verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 
områden som man måste arbeta särskilt med. 

Beslutsunderlag 

SN Arbetsutskott § 12, 2018-02--21 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-07 
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Skickas till 

Erika Skyllkvist 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 00019-2017  

Redovisning av internkontrollplan 2017 

Socialnämndens beslut 
Förvaltningens internkontrollplan för 2017 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Resultat av internkontroll 2017 redovisas. 

Rutinen för vikarieanskaffning har inte genomförts på grund av tidsbrist. I 
övrigt har internkontrollen genomförts enligt planen.  

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott § 14, 2018-02-21 

Förvaltningens redovisning av internkontroll 2017, daterad 2018-02-08 

Skickas till 
Ekonom 
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§ 11 Dnr 00037-2018  

Internkontrollplan 2018 

Socialnämndens beslut 
Internkontrollplan för 2018 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till internkontrollplan 2018 redovisas. Vid behandlingen av ärendet i 
Arbetsutskottet beslutades om några ändringar och tillägg som nu införts i 
planen.  

Socialförvaltningen föreslår att områdena risk för undernäring, basala 
hygienrutiner, hantering av privata medel, beslut om försörjningsstöd, loggning 
i Treserva, avvikelser, återsökning av riktade statsbidrag på flyktingområdet 
samt beslut om kontaktperson och ledsagning granskas. Samtliga områden 
anses viktiga då de kan uppfattas som känsliga, påverka förvaltningens 
trovärdighet och eller ge stora konsekvenser om de inte utförs korrekt. 

Enligt antaget reglemente för internkontroll i Degerfors kommun ska 
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen.  
 
Av planen ska framgå: 

o Vilka rutiner som ska granskas 
o Vilka kontrollmoment som ska utföras 
o Vem som ansvarar för att respektive rutin granskas 
o Med vilken frekvens granskningen ska utföras 
o Vilken metod som ska användas och hur stort urval som ska granskas 
o Till vem resultatet av granskningen ska rapporteras 
o Riskbedömning av rutinen 

 

Internkontroll ska genomföras inom följande områden: 

forts 

Kontrollområde 
 

Kontrollmoment Kontroll-
ansvarig 

Kontroll-
metod 

Frekvens Omfattning Rapport-
ering till 

Klar 
senast 

Risk för 
undernäring 

Nattfastemätning MAS Mätning av tid 
utan mat, 
nattetid 

1ggr/år SÄBO 
 

Social- 
nämnden 

30/11 
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Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott § 15, 2018-02-21 

Förvaltningens förslag till internkontroll 2018, daterad 2018-02-08 

Skickas till 
Ekonom 

 

Basala 
hygienrutiner 

PPM-mätning 
basala hygien- och 
klädrutiner 

MAS Observationer 1ggr/år 7 enh.säbo/ 
korttidsbo. 
Gruppbostad LSS 

Social- 
nämnden 

30/5 

Privata medel Granska riktlinjer 
och rutiner 

Ekonom Stickprov  
 

1 ggr/år Särskilt bo. 
Gruppbostad LSS 

Social- 
nämnden 

31/12 

Försörjningsstöd Granska riktlinjer 
och rutiner 

Ekonom/ 
IT-samord. 

Stickprov kvartalsvis Enheten försörjning 
och arbete 

Social- 
nämnden 

31/12 

Loggning i 
Treserva 

Fastställa att 
rutinen för 
kontroll av 
loggning efterlevs 

Förvatningschef Stickprov 1 ggr/år Slumpvis utvalda 
medarbetare spridda 
över hela 
förvaltningen 

Social- 
nämnden 

31/12 

Avvikelser Kontrollera att 
personalen har 
kännedom om 
rutiner för 
avvikelser 

Förvaltningschef Fråga i 
kompetenskart
läggningsverkt
yget KOLL 

1 ggr/år Hela förvaltningen Social- 
nämnden 

31/12 

Återsökning Fastställa att 
återsökning av 
riktade statsbidrag 
på 
flyktingområdet 
utförs 

Ekonom Kontroll av att 
rutinerna 
efterlevs 

1 ggr/år Flykting Socialnämn
den 

31/12 

Kontaktperson och 
ledsagning 

Fastställa att 
riktlinjer följs 

Verksamhetschef Gå igenom 
beslut under 
året 

1 ggr/år LSS Socialnämn
den 

30/9 
  

Upprepad 
sjukfrånvaro 

Fastställa att 
rutiner följs 

Förvaltningschef Följa upp 
ärenden med 
upprepad 
korttivdsfrånva
ro 

1 ggr/år Hela förvaltningen Socialnämn
den 

30/9 
  

Vikarierutiner Användningen av 
vikarier 

Ekonom Stickprov, en 
vecka i april 
och en i 
oktober 

2 ggr/år I de verksamheter 
där timvikarier 
används i hög 
utsträckning 

Social- 
nämnden 

30/9 
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§ 12 Dnr 00120-2016  

Ny organisation för verksamheten ensamkommande 
barn - övertalighet 

Socialnämndens beslut 
Föreslag till ny organisation antas vilket innebär att verksamheten från 1 juni 
2018 omfattar en arbetsgrupp som arbetar med HVB-platser och ett 
stödboendeplatser samt utslussning. 

HVB-hemsverksamheten avslutas den 31/12 2018. Verksamheten bedrivs 
därefter enbart som stödboende. Eventuellt kan HVB verksamhet finnas kvar 
ytterligare några veckor efter den 1 januari 2019.  

Verksamheten lokaliseras till Slingan 6. 

Den minskade verksamheten innebär också att stödfunktionerna för 
verksamheten minskas från 2019-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2011 har Degerfors kommun bedrivit verksamhet med mottagning av 
ensamkommande barn. Från början i ett HVB-hem med överenskommelse om 
14 platser. Verksamheten har sedan utökats i flera omgångar till att som mest 
under våren 2016 omfatta 96 platser med tre HVB-hem och en utslussnings- 
verksamhet. Två HVB-hem avvecklades under 2017. Verksamhetens 
förutsättningar har förändrats snabbt. I nuläget är det barn som fått avslag på 
sin asylansökan och/eller som skrivits upp i ålder som leder till relativt snabba 
förändringar. 

Antalet inskrivna barn i HVB-hemsvård är i nuläget 13 stycken. Utöver dessa 
finns 18 personer inskrivna i stödboende och utsluss. Två barn är i familjehem 
placerade hos släktingar. Tre ungdomar bor i vårt så kallade Kvarboende som 
är benämningen för de som kvarstannar i kommunen i avvaktan på slutligt 
beslut i deras asylärende. 

1 juni 2018 beräknas antalet barn i HVB-hem vara 7 – 9 stycken. 16 personer 
finns i stödboende och utsluss. Det innebär att plats finns att inrymma samtliga 
barn och ungdomar i en verksamhet där samordning av personal innebär 
effektivitetsvinster.  
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Verksamheten minskar ytterligare under 2019 med tanke på att färre barn 
kommer vara inskrivna och att bemanning dygnet om inte blir nödvändigt 
längre.  

Ny organisation 
Förslaget innebär att från 1 juni 2018 koncentreras verksamheten till lokaler 
ovanpå socialkontoret på Slingan 6 där verksamhet bedrivs med såväl HVB-
platser som stödboendeplatser. Vida Världen stängs.  

Verksamheten föreslås ledas av en enhetschef fram till 31 december 2018. Hur 
ledningen av verksamheten därefter organiseras kommer beslutas i ett senare 
skede.  

För verksamheten föreslås bemanning med sex personal varav en 
behandlingsansvarig för att täcka alla dagar i veckan och nattbemanning. Denna 
organisation träder i kraft 1 oktober 2018. För att kunna behålla HVB-
hemsplaceringar kommer dock en extra personal behöva finnas tidsperioden 1 
oktober till 31 december. Eventuellt också några veckor ytterligare i avvaktan 
på att de yngsta placerade fyller 17 år.  

För tidsperioden 1 juni – 30 september är bemanningen nio personal och en 
chef. Den personal som finns kvar under tidsperioden fram till 30 september 
men inte behövs i ordinarie bemanning kommer ersätta ordinarie personal vid 
semestrar och annan ledighet. Flera i nuvarande personalgrupp är redan nu på 
väg att söka annat arbete/studier.  

Antal sysselsättningsgrad i verksamheten är idag 15,45 ssg. 16 personal. 
Övertaligheten från 1 oktober beräknas till 10 personer varav en kan erbjudas 
fortsatt anställning till 31 december. 

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott § 16, 2018-02-21 

MBL § 11, 2018-02-27 

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-22 

Skickas till 
Socialchef 

Personalchef 

Fackliga organisationer 
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§ 13 Dnr 00035-2018  

Tillfällig boendeenhet på Västergården plan 5  

Socialnämndens beslut 
1. En tillfällig boendeenhet med två platser öppnas på Västergården. 

2. Hos kommunstyrelsen begära att få täcka de kostnader som då uppstår 
med de medel som är reserverade i budgeten för oförutsedda kostnader 
avseende ett nytt demensboende 3 450 tkr. 

3. Förvaltningen ska utreda hur vården för denna grupp av vårdtagare bäst 
kan lösas i ett mer långsiktigt perspektiv.    

Sammanfattning av ärendet 
Inom särskilt boende bor sedan en tid personer som har ett mycket utåtriktat 
beteende som medför risk för situationer med hot och våld för andra boende.  
Olika åtgärder har prövats utan att fungera. Till slut gjordes en lösning där 
dessa boende placerades på plan 5 på Västergården, i de lokaler som i dag är 
vilande i väntan på att öppna en ny enhet inom vård och omsorg. De är därmed 
helt avskilda från övriga boende. Lösningen har i praktiken varit denna sedan 
november 2017.  

Förvaltningens förslag   
En ny tillfällig boendeenhet på våning 5 Västergården öppnas med två platser.  
Bemanningen kommer att vara en personal nattetid (10 timmar) och två dagtid 
(28 timmar) varav en dagpersonal omdisponeras från annan verksamhet som 
dock behöver tillförsäkras en möjlighet till extra resurs när så krävs.  
 
Kostnaden blir för den tillfälliga boendeenheten 2 900 tkr på helår samt 
möjlighet till extra resurs 550 tkr. Naturligtvis ska inte större resurs än 
nödvändigt användas.   

Finansiering 
I samband med antagandet av driftbudgeten 2018 avsattes 4 000 tkr i anslaget 
för oförutsedda kostnader i kommunstyrelsens budget avsedda för ett 
demensboende. I nuläget finns inget som tyder på ett ökat behov av platser 
generellt under 2018. Av dessa 4 000 tkr har socialnämnden i budgetbeslutet 
tillförts 550 tkr för tomhyror på Västergården. Resterande belopp 3 450 tkr 
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behöver tillföras socialnämndens budget för att finansiera den tillfälliga 
boendeenheten på Västergården plan 5.     

Yrkande 

Carina Sätterman (S) yrkar att det ska utredas hur vården för denna grupp av 
vårdtagare bäst kan lösas i ett mer långsiktigt perspektiv.  

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott § 17, 2018-02-21 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-02-09 

Skickas till 
Socialchefen 
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§ 14 Dnr 00033-2018  

Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 för 
socialnämnden samt åtgärdsplan för ekonomisk 
kontroll 

Socialnämndens beslut 

1. Rapporten av preliminärt bokslut 2017 mottas.    

2. Verksamhetsberättelse godkänns.    

3. Nämnden godkänner redovisad åtgärdsplan för ekonomisk kontroll. 

Sammanfattning av ärendet 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 redovisas. Bokslutsdokumentet är inte 
slutversionen. Justeringar i sifferunderlaget kommer att göras.   

Den åtgärdsplan för ekonomisk kontroll som förvaltningen tagit fram 
redovisas.  

Beslutsunderlag 
Bokslut och verksamhetsplan 2017, 2018-02-09 

Åtgärdsplan för ekonomisk kontroll 

SN Arbetsutskott § 18, 2018-02-21 (muntlig föredragning)  

Skickas till 
Ekonom 
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§ 15 Dnr 00043-2018  

Överföring av investeringsbudget från 2017 till 
investeringsbudget 2018 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om överföring av 7 537 tkr från 
2017 års investeringsbudget till 2018 års investeringsbudget fördelat på följande 
investeringsprojekt: 

2500 Ombyggnation Sveagatan 6 814 tkr 

2551 Utrustning Sveagatan 300 tkr 

2501 E-tjänster 423 tkr 

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens förslag att föra över investeringsmedel från 2017 till 2018 
avser de investeringsprojekt som pågår över årsskiftet alternativt inte har 
påbörjats under 2017.  

Socialförvaltningens förslag att föra över investeringsmedel från 2017 till 2018 
avser de investeringsprojekt som pågår över årsskiftet alternativt inte har 
påbörjats under 2017. 

Ombyggnationen av hemtjänstens nya lokaler på Sveagatan 3 påbörjades under 
senare delen av 2017 och beräknas färdigställas under 2018. Därmed kommer 
även lokalerna utrustas under 2018. 

Hela budgeten för E-tjänster har inte förbrukats under 2017.  

Nyckelfri hemtjänst samt automatiserad handläggning planeras inskaffas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-05 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr 00136-2017  

Finskspråkig äldrevård - inriktningsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en lösning enligt det förslag som 
lämnats, med tillägget att målet är att all personal på enheten ska vara 
tvåspråkig.  

Sammanfattning av ärendet 

Degerfors kommun är sedan 1 januari 2014 en del av det finska 
förvaltningsområdet i Sverige. I kommunen bor det förhållandevis många 
personer som har finska som modersmål. Många av dessa är att betrakta som 
äldre och kan på sikt behöva hjälp av kommunens äldreomsorg. 

En skrivelse har inkommit från Degerfors finska förening angående behov av 
finskspråkig äldrevård i Degerfors kommun. 

I nuläget finns totalt 13 finskspråkiga brukare inom vård och omsorg varav 8 
inom särskilt boende. 8 personal, inklusive 1 enhetschef och 1 sjuksköterska 
talar finska. Även 3 vikarier är kunniga i språket. 

Förvaltningens förslag till lösning 
Mycket av det som är beskrivet i skrivelsen innehåll borde med relativt enkla 
medel kunna genomföras i verksamheten. Dock bedöms att det inte är 
realistiskt med en rent finskspråkig enhet. Däremot är en enhet med en 
finskspråkig inriktning möjlig, där en del av de boende och en del av personalen 
talar det finska språket. 

Yrkande 
Juhani Sihvo (V) yrkar att målet ska  vara att all personal på enheten är 
tvåspråkig.  

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott § 13, 2018-02-31 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-27 

Finska föreningens skrivelse, inkommen 2017-12-19 
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Skickas till 

Degerfors Finska förening 

Aulis Syväjärvi 

Verksamhetschef VoO 
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§ 17 Dnr 00011-2017  

Val till politikerluncher och till Tvärsektoriellt råd 
2018    

Socialnämndens beslut 
Representanter till politikerluncherna 2018 

8 maj  Mary-Anne Landberg (S)  
9 oktober  Anita Bohlin Neuman (V)  
19 november  Juhani Sihvo (V) 
Ersättare:  Ella Jansson (S) 
 
Representanter till Tvärsektoriella rådet 

Ordinarie Anita Boholin Neuman (V)  
Ersättare: Monica Littorin (V)  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden ska utse representanter till årets politikerluncher samt till det 
Tvärsektoriella rådet.  

Tider för Politikerluncher 2018 

8 maj, Stora Vallaskolan 
9 oktober, Möckelngymnasiet 
19 november´, Stora Vallaskolan  
 

Tider för Tvärsektoriellt råd 2018 

23 mars  8.30-12.00 
5 oktober  8.30-1200 
30 november 8.30-12.00 
26 oktober, Folkhälsokonferensen 

Skickas till 
Folkhälsoenheten 

De valda 
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§ 18 Dnr 00034-2018  

Rapport: Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Socialnämndens beslut 
Patientsäkerhetsberättelse 2017 mottas och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Patientsäkerhetsarbetet under 2017 har sammanställts i dokumentet 
"Patientsäkerhetsberättelse 2017" som lämnas till nämnden för kännedom.  
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§ 19 Dnr 00007-2018  

Rapport: Godtagbara boendekostnader 2018 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av godtagbar boendekostnad, individ- och familjeomsorg för år 
2018 lämnas. Ingår i riktlinjerna för försörjningsstöd.  
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§ 20 Dnr 00017-2017  

Rapport: Stimulansmedel för 2017 för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har till Socialstyrelsen redovisat hur de stimulansmedel för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen som erhålls 2017 har använts.  

Erhållna medel har använts till utökning av vårdpersonal med totalt 5,07 åa 
inom särskilda boenden och ordinarie boenden. (1,31 sjuksköterska,  3,0 
undersköterska, 0,75 arbetsterapeut).  
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§ 21 Dnr 00026-2018  

Rapport: Verksamhetsberättelse Personligt ombud 
Västra länsdelen 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsberättelse 2017 för Personligt ombud lämnas till nämnden för 
kännedom.  

Verksamheten med personligt ombud startade 2002 som ett samarbete mellan 
Karlskoga och Degerfors kommuner. Det personliga ombudet skall bistå 
personer med psykisk funktionsnedsättning att få tillgång till samhällets stöd 
och hjälp inom olika områden och se till att insatserna samordnas och 
genomförs. Det personliga ombudet företräder ingen myndighet utan skall vara 
fristående och arbeta på klientens uppdrag. De inrättade verksamheterna med 
personligt ombud följs upp och utvärderas av Socialstyrelsen och 
länsstyrelserna tillsammans.  

Karlskoga kommun är huvudman och socialnämnden i Karlskoga är ansvarig 
för verksamheten i Karlskoga – Degerfors. Organisatoriskt är verksamheten 
placerad under arbetsmarknadsenheten (AME) och leds av enhetschef.  

Från och med 2016 har personligt ombudsverksamheten i 
Karlskoga/Degerfors en gemensam ledningsgrupp med PO-verksamheten i 
södra länsdelen (kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och 
Lekeberg). Ledningsgruppen har träffats vid fyra tillfällen under året. 
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§ 22 Dnr 00028-2018  

Rapport: Kvalitetsplan 2018 socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas 

Sammanfattning av ärendet 

Den kvalitetsplan som socialförvaltningen kommer att arbeta efter under 2018 
redovisas för nämnden.  
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§ 23 Dnr 00029-2018  

Rapport: Kompetensutvecklingsplan 2018 
Socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens kompetensutvecklingsplan för 2018 redovisas för 
nämnden.  

Dokumentet beskriver socialförvaltningens kompetensutvecklingsplan för 2018 
och som delvis även sträcker sig över 2019.  

Valda utbildningsinsatser är bl.a. framtagna efter genomgång av resultat från 
KOLL. 
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§ 24 Dnr 00110-2017  

Uppdrag: Planeringssystem inom hemtjänsten (SN 

99-2017 budget)  

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att förbättra planeringen inom hemtjänsten har påbörjats och man 
tittar bl.a på schemaläggning. Tidigare planering för ett digitalt system är inte 
längre aktuellt.   
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§ 25 Dnr 00111-2017  

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

Socialnämndens beslut 
Nämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta vidare med hemmalösningar 
enligt den redovisning som lämnats.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschefen redovisar de försök som gjorts och de ideér man har för 
hemmalösningar när det gäller vård av unga.   
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§ 26 Dnr 00025-2017  

Uppdrag: Handlingsplan hemtjänsten 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 

Genomgång av den handlingsplan som antagits för utveckling av hemtjänsten.  

De flesta åtgärder är genomförda eller påbörjade.  

Återstår:  

o Införande av en kvällspatrull.   

o Utveckla användning av mobil dokumentation.   

o Nyckelfri hemtjänst pågår.   
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§ 27 Dnr 00113-2017  

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

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Redovisar den handlingsplan för minskande av vikarietimmar inom vård och 
omsorg som man nu arbetar efter. 

Idag använder verksamheten vikarietimmar motsvarande c:a 45 heltidstjänster. 
Knappt hälften av dessa behövs för att täcka upp för ordinarie personals 
sommarsemester.  

Åtgärder: 

o Strama upp schemahanteringen. Det har visat sig att alla enheter inte lägger 
ut de antal dagar som är överenskommet. Här har enhetscheferna ett stort 
ansvar att kontrollera vad schemaläggarna gör. 

o Regelbundna möten med Bemanningsenheten. Sedan ett par månader möts 
VoO:s chefer och Bemanningsenheten en gång/månad för att diskutera 
beställningar, rutiner mm 

o Se till att rätt beställningsorsak är angiven. För att kunna följa upp våra 
beställningar måste vi bli bättre på att ange rätt beställningsorsak. Detta är 
enhetschefens ansvar och ämnet tas upp på våra möten med 
bemanningsenheten. 

o Avstämning med verksamhetschef. Om man, när schemat är lagt, upptäcker 
att personaltimmar inte räcker till, stämmer enhetschef av med 
verksamhetschef om prioritering av arbetsuppgifter. Exempelvis får man 
skjuta på en utbildningsinsats till nästkommande schemaperiod. 

o Finansiering av större utbildningsinsatser. Grundbemanningen inom VoO 
räcker inte till att schemamässigt täcka större utbildningsinsatser. Inför varje 
insats måste en budget göras upp och stämmas av mot enheternas ekonomi. 
Om inte pengarna finns i budget får insatsen skjutas på framtiden eller 
ställas in. Här ligger ansvaret på ledningsgruppen. 
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o Översyn av bemanningsflödet. En diskussion pågår om möjligheten att 
organisera om hur vi styr våra bemanningsresurser. Ska schemaläggningen 
helt eller delvis lyftas upp till en central bemanningsenhet? Denna 
diskussion finns även inom ram en för heltidsprojektet. 
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§ 28 Dnr 00114-2017  

Uppdrag: Minskat försörjningsstöd (SN 99-2017 budget) 

Socialnämndens beslut 
Rapporten mottas 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschefen lämnar en redogörelse för arbetet med att sänka 
kostnaderna för försörjningsstödet. Fokus ligger på barnfamiljer.  

Regelbunden uppföljning av ärenden och beslut ska göras.  
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§ 29 Dnr 00112-2017  

Uppdrag: Inköpsansvarig för materialbeställningar 
(SN 99-2017 budget) 

Socialnämndens beslut 
Socialchefens rapport mottas.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett av uppdragen i samband med beslut om 2018 års budget var att göra en 
genomgång av hur inköpsansvaret är fördelat i förvaltningen. 

Enligt delegationsordningen har den som har kontoansvar rätt att besluta om 
inköp. Genomgående har vi inom förvaltningen fördelat ansvaret för inköp av 
löpande karaktär som förbrukningsvaror till olika medarbetare. Ansvaret är 
relativt tydligt fördelat inom Vård och Omsorg samt på socialkontoret. Där 
finns utpekade personer som sköter själva inköpen och är insatta i de 
upphandlingar som ska följas.  

I övriga delar av verksamheten är inköpen inte lika tydligt fördelade på 
utpekade medarbetare. Här är arbetsgrupperna mindre och beställningar kan 
mer ske utifrån när man ser att en viss vara börjar ta slut.  

Behov finns att tydliggöra inköpsrutiner och ansvarsfördelning på våra 
gruppbostäder, inom verksamheten för ensamkommande barn, Muttern, Daglig 
verksamhet, Kamraten och inom arbetsmarknadsverksamheten. 

Arbetet kommer nu gå vidare med denna inriktning.  
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§ 30 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.  

Sammanställning av fattade delegeringsbeslut 

Ord.nr  Typ Beslutsdatum Rubrik Delegat 

41   2017-12-05 Dödsboanmälan Ekonomiassistent 

42 8:2 AL 2017-12-05 Tillfälligt serveringstillstånd, 
slutet sällskap 

Nämndsekreterare 

43  2017-12-08 Återbesättning tjänst, 
gruppbostad 

Enhetschef 

44  2017-12-15 Dödsboanmälan Ekonomiassistent 

45   2017-12-18 Återbesättning tjänst, 
soc.sekr 

Enhetschef 

46   2017-12-18 Dödsboanmälan Ekonomiassistent 

47 8:2 AL 2017-12-14 Ändring i serveringstillstånd Alkoholhandläggare 

48 8:2 AL 2017-12-14 Ändring i serveringstillstånd Alkoholhandläggare 

49   2017-12-19 Dödsboanmälan Ekonomiassistent 

50  2017-12-20 Dödsboanmälan Ekonomiassistent 

51 8:2 AL 2018-01-09 Tillfälligt serveringstillstånd, 
slutet sällskap 

Nämndsekreterare 

52  2018-01-29 Återbesättning tjänst, 
socialsekreterare 

Enhetschef 

53 8:2 AL 2018-01-16 Tillfälligt serveringstillstånd, 
slutet sällskap 

Nämndsekreterare 

 
forts 



 
 Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(41) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

forts  
 

54 8:2 2018-01-17 Tillfälligt serveringstillstånd, 
slutet sällskap 

Nämndsekreterare 

55  2018-01-19 Dödsboanmälan Ekonomiassistent 

56 8:2 2018-01-17 Tillfälligt serveringstillstånd, 
slutet sällskap 

Nämndsekreterare 

57  2018-02-06 Återbesättning av tjänst, 
sjuksköterska 

Enhetschef 

58  2018-02-16 Dödsboanmälan Ekonomiassistent 

 

 



 
 Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(41) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr   

Redovisningsärenden 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen mottas och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Tre ärenden som slumpvis har valts ur socialtjänstens datasystem redovisas.    

o Ekonomi: Beviljat försörjningsstöd, en månad med 10 067 kr.  

o Barn/vuxen: Beviljat samtal med KBT-terapeut. 

o Vård och omsorg: Beviljat bistånd i form av matdistribution.  

 


