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§ 32 Dnr 1486  

Justering av protokoll 

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Monica Littorin (V) utses som justerare av protokollet.     
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§ 33 Dnr 3463  

Fastställande av föredragningslista   

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan fastställs utan ändringar.      
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§ 34 Dnr 00048-2018  

Ansökan om tillstånd för alkoholservering   

xxxxxx 
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§ 35 Dnr 00059-2018  

Ansökan om tillstånd för alkoholservering 

XXXXXXX 
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§ 36 Dnr 00061-2014  

Komplettering av delegeringsordning inom 
alkoholhandläggningen 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Föreslagen komplettering av delegeringsordning inom alkohollagen antas.      

Sammanfattning av ärendet 
Behov finns av att fatta beslut av nedanstående ärenden till alkoholhandläggare. 
Ärendena är inte av principiell art och delegering möjliggör en enkel och snabb 
handläggning.    

Ärende 
Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av att tillståndet inte 
längre utnyttjas. 
Lagrum: 9 kap 18 § p. 1 AL 
Delegat: Handläggare 
Rapportering: Pärm 
 
Ärende 
Beslut om avslag avseende ansökan om serveringstillstånd till allmänheten och 
stadigvarande tillstånd till slutna sällskap om sökanden inte uppfyller kraven i 
alkohollagen. 
Lagrum: 8 kap 12 § AL 
Delegat: Handläggare 
Rapportering: Pärm 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-02 

Skickas till 
Alkoholhandläggaren 

Nämndsekreteraren 
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§ 37 Dnr 00002-2018  

Kösituation äldreboende   

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Rapporten mottas.      

Sammanfattning av ärendet 

Beskrivning av aktuell kösituation till våra äldreboenden. 

Totalt väntar sju personer på plats på äldreboende varav fem inom omvårdnad.  

Behovet av korttidsplatser har återigen ökat. Däremot ingen kö till 
växelvårdsplats.      
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§ 38 Dnr 00065-2018  

Remissvar: Kvalitets- och servicenivå för 
skattefinansierade måltider, Degerfors  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämnden tillstyrker förslaget och lämnar i övrigt inga synpunkter.      

Sammanfattning av ärendet 
Remissversion av ”Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade måltider, 
Degerfors” har lämnats till nämnden för yttrande.  

Förslaget har granskats och diskuterats av verksamhetschef och förvaltningens 
chefer inom särskilt boende. Den samlade bedömningen är att det är ett bra 
program.    

Beslutsunderlag 

Remissversion av Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade måltider. 
Dnr SN 65-2018/4.    

Skickas till 
Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Folkhälsonämnden 
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§ 39 Dnr 00001-2018  

Ekonomisk månadsrapport  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten för januari-april 
2018.     

Sammanfattning av ärendet 
För den förvaltningsövergripande verksamheten är prognosen ett överskott om 
1 700 tkr, till följd av tillfälligt utbildnings- och inköpsstopp, att 
anhörigsamordnartjänsten inte är återbesatt samt budgetposten för oförutsedda 
kostnader. 

Inom Vård och omsorg är prognosen ett underskott på 2 800 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 har anlitats.   

Prognosen för Individ, familj och funktionshinder är ett beräknat underskott på 
1 600 tkr till följd av kostsamma institutionsplaceringar både för barn och unga 
samt vuxna, men även på grund av ett tillkommande assistansärende samt höga 
lönekostnader inom funktionshinderområdet. För arbetsmarknadsverksamheten 
är prognosen ett överskott på 1 500 tkr. 

Ombyggnationen av Sveagatan 3 kommer vara färdigställt först under 2019, 
vilket gör att en del av investeringsbudgeten för ombyggnationen och hela 
budgeten för utrustning inte kommer förbrukas under året.  

Beslutsunderlag 
Månadsrapport januari - april      

Skickas till 

Socialnämnden 
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§ 40 Dnr 00022-2018  

Verksamhetstillsyn inom alkohollagen, tobakslagen 
och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare (Lst dnr: 705-609-2018) 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av Länsstyrelsens rapport och de 
åtgärden som kommunen vidtagit.   

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen genomförde den 9 mars 2018 tillsynsbesök i Degerfors kommun.  

Vid denna tillsyn granskades i vilken utsträckning som yttre kontroll på 
serveringsställen enligt alkohollagen genomförs. Syftet var att fokusera på 
särskilt utsatta grupper och verka för att de fastställda målen i den nationella 
och regionala ANDT-strategin uppnås. 

Inför tillsynen skickade länsstyrelsen ut en enkät med frågor om organisation, 
styrdokument och tillsyn avseende alkoholtillsyn. Enkäten har besvarats av 
handläggaren. Vid tillsynsbesöket intervjuades socialchefen, handläggaren inom 
alkohol- och tobak samt nämndsekreteraren. Länsstyrelsen granskade även 
kommunens tillsynsprotokoll efter genomförd tillsyn över serveringsställen 
2017.  

Vid genomgången framkom inga brister i förhållande till gällande lagstiftning. 
Däremot kan informationen på kommunens webbplats förbättras.  

Länsstyrelsens beslut: 

Länsstyrelsen bedömer att Degerfors kommun följer lagstiftningen i de delar 
som granskats.  Ärendet avslutas.     

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens Örebro län beslut, 2018-04-12, Dnr SN 22/2018/4.     

Skickas till 

Socialnämnden 
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§ 41 Dnr 00070-2018  

Förstärkt öppenvård. Stärka lösningar på 
hemmaplan istället för institutionsvård 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Arbetssättet förstärkt öppenvård införs som försöksverksamhet under ett 

år. För att möjliggöra detta inrättas under den tiden två visstidstjänster, 2,0 
ssg, behandlingspersonal. I budget avsätts 1 200 tkr för ändamålet 2019. 

2. Försöket utvärderas efter 1 år.  

3. Kommunstyrelsen uppmärksammas på behov av ökad budgetram för 
socialnämnden för att möjliggöra satsningen utan att den påverkar övrig 
verksamhet.   

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har 2016-2017 haft höga kostnader för institutionsvården. 
Främst inom området barn- och ungdom. Det har varit ett större antal 
placerade, till högre dygnsavgifter samt företrädelsevis ungdomar med stora 
behandlingsbehov. Majoriteten har varit placerade med stöd av LVU (lagen om 
vård av unga) § 3, s.k. eget beteende. Socialnämnden har en skyldighet att 
ingripa till skydd för barn och ungdom. Socialnämnden ska i de fallen ansöka 
om åtgärder med tvång för dem som uppfyller kriterierna i tvångslagstiftningen 
och insatser inte kan ges på frivillig väg. Frivilliga insatser prövas alltid i första 
hand. Förvaltningsdomstol prövar om tvångsvård är tillämpligt. Kostnaderna 
har överstigit Socialnämndens budget för institutionsvård 2017. Ansökan om 
tilläggsanslag för 2017 avslogs av kommunstyrelsen och Socialnämnden har 
därmed ett underskott i bokslut 2017 med 5 500 tkr.  

Kostnad för en placering barn- och ungdom på institution varierar mellan 
billigaste placering 2600:-/dygn och dyraste 6500:-/dygn. Räkneexempel nedan 
visar vilka kostnader en placering kan generera över tid:   

Placering Dygnskostnad Månadskostnad Placering 6 mån 

Lägsta 2 600 80 600 483 600 

Högsta 
(SiS) 6 500 201 500 1 209 000 
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Finansiering 

Finansiering till de två tjänsterna samt kringkostnader sker genom en 
ramförstärkning till Socialnämnden i budget med 1 200 tkr. Det beräknas vara 
en lösning som medför att Socialnämnden minskar kostnaderna för 
institutionsvården så att det underskott som genereras därmed kan minska. 
Socialnämnden vidtar åtgärderna för att minska kostnaderna för 
institutionsvården och därmed beräknas hemmalösningen bli kostnadseffektiv 
och självfinansierande. Ett budgettillskott är dock nödvändigt för att kunna 
införa arbetssättet och få det hållbart över tid.  

Yrkanden 
Ordförand Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar att arbetssättet förstärkt öppenvård 
bedrivs som försöksverksamhet under ett år för att därefter utvärderas. 
Utökningen med 2,0 ssg tillsätts med visstidsanställningar motsvarande tid.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-23   

Skickas till 
Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr 00072-2018  

Medborgarförslag: Visa samtliga Degerfors IFs 
matcher på TV i samlingssalen på Västergården 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Socialnämnden bifaller medborgarförslaget som överlämnas till förvaltningen 
för att verkställas.    

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att visa Degerfors IF:s matcher i 
samlingssalen på Västergården. Medborgarförslaget överlämnas till 
socialnämnden för beredning och beslut.    

Enligt tjänstmannautredningen är kostnaden för en offentlig visning 1 650 
kr/månad. Till det tillkommer ytterligare avgifter i form av startavgift och 
nätavgift m.m, vilket gör en total månadsavgift på ca. 2 119 kr. Det innebär en 
årskostnad på 25 428 kr. Denna kostnad gäller för ett visningsställe (i detta fall 
samlingssalen på Västergården).  

Förvaltningens förslag 

Förvaltninen föreslår nämnden att avslå medborgarförslaget utifrån kostnaden. 

Yrkanden 
Ordförande Anita Bohlin-Neuman (V) och Monica Littorin (V) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. Förslaget ligger helt i linje med nämndens strävan efter att 
personer på äldreboende ska få en meningsfull tillvaro, upplevelser utifrån egna 
intressen och möjlighet till samvaro med andra.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-02.   

Medborgarförslag, 2018-04-10    

Skickas till 

Socialnämnden 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen för rapport till Kommunfullmäktige 
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§ 43 Dnr 00025-2018  

Nyinrättande av tjänst inom daglig verksamhet  

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Nyinrättande av tjänst till daglig verksamhet beviljas med motsvarande 0,75 ssg 
handledare 

Tjänsten finansieras genom omdisponeringar av budget inom daglig verksamhet    

Sammanfattning av ärendet 

I skrivelse som behandlades av socialnämndens arbetsutskott 2018-02-21, § 10 
redogörs för det behov som ligger till grund för behov av resursförstärkning 
inom daglig verksamhet.  

Socialnämndens arbetsutskott beslutade ”att ärendet återremitterades med uppdraget 
att utreda hur behovet kan lösas inom befintliga ekonomiska ramar, där tillfälliga lösningar 
och omdisponeringar inom personalgruppen kan vara en lösning. Med hänvisning till det 
ekonomiska läget är det inte realistiskt att nyinrätta en tjänst.” (SN AU § 10/2018). 

Det uppkomna behovet är inte tillfälligt utan kommer bestå under lång tid. 
Utifrån det kan inte tillfälliga lösningar sökas på behovet. Förvaltningen 
återkommer nu med ett förslag om att tjänstens omfattning minskas genom 
omdisponeringar inom personalgruppen och att finansiering sker genom 
omdisponering av befintlig budget inom daglig verksamhet. Genom samordning 
med andra delar i verksamheten kommer personal att kunna erbjudas 
heltidsanställning.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-05-03  

Arbetsutskottet § 10, 2018-02-21 (återremiss)    

Skickas till 
Socialnämnden 

Verksamhetschef  
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§ 44 Dnr 00078-2018  

Tillsynskamera i hemtjänsten 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Tillsyn genom kameratillsyn införs i hemtjänsten.       

Sammanfattning av ärendet 

I socialnämndens antagna e-hälsoplan finns tillsyn genom kameratillsyn 
upptaget som ett projekt. En förstudie har genomförts med förvaltningens 
medicintekniker som ansvarig. Möjlighet finns att införa kameratillsyn. Teknik 
och tillvägagångssätt är utvecklade. Egna rutiner behöver komplettera detta.  

Nattillsyn med kamera ska ses som ett komplement och ett erbjudande till 
vanligt besök. Ingen kommer att tvingas till denna insats men de som 
identifieras som lämpliga kommer att erbjudas. Man kan när som helst avsäga 
sig insatsen.     

Finansiering 
Total beräknad kostnad för införande är ca. 40 000 kr (investering) 

Driftskostnad per år 35 000 kr (drift). 

Bedömning 
Tillsyn genom kameratillsyn kan vara ett alternativ för en del av de personer 
som har hemtjänst. På sikt kan det öka i omfattning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-05-04    

Skickas till 
Socialnämnden  

Socialchefen 

Med.tekniker 
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§ 45 Dnr 00077-2018  

Nyckelfri hemtjänst 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Ett projekt för införande av nyckelfri hemtjänst inleds utifrån den inriktning 
som ges i genomförd förstudie.  

En ordinarie upphandling av ett system ska ingå i projektet och godkännas av 
socialnämnden.    

Sammanfattning av ärendet 
En förstudie avseende införande av nyckelfri hemtjänst har genomförts. Denna 
visar på tydliga effektivitets- och säkerhetsvinster vid ett införande. 
Socialnämnden föreslås fatta ett inriktningsbeslut avseende att ett sådant system 
upphandlas. Ärendet ska åter efter genomförd upphandling återkomma till 
socialnämnden för slutligt beslut när samtliga kostnader är kända.      

Finansiering 
Kostnaderna enligt förstudien ryms inom den föreslagna investeringsbudgeten 
för 2019. Medel kan komma att behöva föras över från 2018 års 
investeringsbudget. Kostnaderna för driften av ett system bedöms kunna 
hämtas igen genom ökad effektivitet inom hemtjänsten och hemsjukvården.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-05-04 

Förstudie – nyckelfri hemtjänst    

Skickas till 
Socialnämnden 

Socialchefen 

Verksamhetschef VoO 
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§ 46 Dnr 00074-2018  

Budgetdiskussion 2019 med rapport av 
utredningsuppdrag  

Socialnämndens arbetsutskotts beslut 
Rapporten mottas.  

Under tiden organisationsöversynen pågår ska inga eventuella vakanser 
tillsättas, utan situationen ska klaras genom tillfälliga lösningar.  

Sammanfattning av ärendet 
Översyn av chefsorganisation 

Arbetsdiskussion utifrån det underlag som togs fram 2016 och som sedan 
infördes 2017.  

Inventering – Muttern 

Totalt 9 boende idag. Från september 10 boende. Totalt 12 lägenheter som 
efter renoveringen ska bli 13, varav en lägenhet ska vara akutlägenhet från 2019 
då hemgången från psykiatrin kortas. Personalen gör även insatser för personer 
i eget boende: 17 boendestöd och 4 ledsagning. 

Personal 6,73 ssg, schemalagd, ej natt. 

Inventering av Fälttjänst och Kvarnberg  

Ingår som en helhet med 21:an, Dressinverksamheten, Systugan och 
Servicelaget. Svårt dela upp. Sammantaget för de olika verksamheterna finns 6,5 
ssg varav 3,5 arbetsledare.  

Info-centret har haft över 2 300 besökare.      

 


