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Sn § 1 SN2011/13/01 

Praktiska frågor kring uppdraget i socialnämnden 

Behandling på dagens sammanträde  
Ordförande Gunilla Ingemyr (C) inleder med att hälsa välkommen till 
mandatperiodens första sammanträde. Hon lämnar därefter information om 
praktiska frågor kring uppdraget i socialnämnden, bl.a.: 
 

• Sammanträdestider 
• Kallelseförfarande 
• Mötets olika delar, avseende offenlig och ej offentlig del, 

verksamhetsföreträden m.m. 
• Regler kring mötet, avseende mobiltelefoner, respekt för tider och för 

varandra m.m. 
• Pärmar med delegationsbeslut och annan information som kommer att 

cirkulera under sammanträdena  
• Sammanträdesersättningar 
• Tystnadsplikten 

 
Gunilla Ingemyr påminner även om den utbildning som kommer att anordnas 
den 9 februari för förtroendevalda och tjänstemän. Det är viktigt att så många 
som möjligt deltar.  
_____
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Sn § 2 SN2011/14/01 

Ändringar i föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

Föredragningslistan godkänns. 
_____
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Sn § 3 SN2011/6/01 

Val av arbetsutskott 

Socialnämndens beslut 
1. Nedan förtecknade väljs som ledamöter och ersättare i 

socialnämndens arbetsutskott för åren 2011-2014: 

Ledamöter Ersättare 

Gunilla Ingemyr (C) 
Mirja Lundström (C) 
Åsa Olsson (M) 
Gert Dahlberg (S) 
Kari Gjulem (S) 

Michael Kjellstrand (C) 
Elisabeth Olsson (C) 
Kerstin Johannesen (M) 
Gerd Karlsson (S) 
Linda Johansson (S) 
 

2. Gunilla Ingemyr väljs till ordförande. 

3. Gert Dahlberg väljs till vice ordförande. 

_______ 
Beslut skickas till: 
De valda 
Socialförvaltningens planeringsgrupp 
Kommunkansliet 
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Sn § 4 SN2011/6/01 

Val av budgetberedning 

Socialnämndens beslut 
1. Nedan förtecknade väljs som ledamöter och ersättare i 

socialnämndens budgetberedning för åren 2011-2014: 

Ledamöter Ersättare 

Gunilla Ingemyr (C) 
Mirja Lundström (C) 
Åsa Olsson (M) 
Gert Dahlberg (S) 
Kari Gjulem (S) 

Michael Kjellstrand (C) 
Elisabeth Olsson (C) 
Kerstin Johannesen (M) 
Gerd Karlsson (S) 
Linda Johansson (S) 

 

2. Gunilla Ingemyr väljs till ordförande. 

3. Gert Dahlberg väljs till vice ordförande. 

_______ 
Beslut skickas till: 
De valda 
Socialförvaltningens planeringsgrupp 
Kommunkansliet 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-01-19 

7 (21) 

 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Sn § 5 SN2011/6/01 

Val av fondkommitté 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämndens fastställer följande sammansättning av socialnämndens 

fondkommitté för åren 2011-2014: 
 

Ledamöter Ersättare 
 

Gunilla Ingemyr (C) 
Kjerstin Persson (C) 
Karl-Erik Skoog (S) 
 

Åsa Olsson (M) 
Kari Gjulem (S) 

2. Gunilla Ingemyr väljs till ordförande. 
_______ 
Beslut skickas till: 
De valda 
Erik Asplund, utredningssekreterare 
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Sn § 6 SN2011/6/01 

Val till samrådsgrupp för budget- och skuldrådgivning 

Socialnämndens beslut 
1. Gert Dahlberg (S) utses till ledamot i samrådsgruppen för budget- och 

skuldrådgivning. 
 
2. Michael Kjellstrand (C) utses till ersättare i samrådsgruppen. 

Sammanfattning 
Det finns en samrådsgrupp i frågor om skuldsanering och budgetrådgivning 
med representanter från Sunne och Torsby. Respektive huvudman ska utse en 
ledamot och en ersättare för åren 2011-2014. 
_______ 
Beslut skickas till: 
De valda 
Karl-Åke Backlund, budget- och skuldrådgivare 
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Sn § 7  SN2011/6/01 

Val till kommunala pensionärsrådet, KPR 

Socialnämndens beslut 
1. Gunilla Ingemyr (C) utses till ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
 
2. Gert Dahlberg (S) utses till ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska utse en ledamot och en ersättare i kommunala 
pensionärsrådet för åren 2011-2014. 
_______ 
Beslut skickas till: 
De valda 
Kommunkansliet 
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Sn § 8 SN2011/6/01 

Val till kommunala handikapprådet, KHR 

Socialnämndens beslut 
1. Gunilla Ingemyr (C) utses till ledamot i kommunala handikapprådet. 
 
2. Kari Gjulem (S) utses till ersättare i kommunala handikapprådet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ska utse en ledamot och en ersättare i kommunala 
handikapprådet för åren 2011-2014. 
_______ 
Beslut skickas till: 
De valda 
Kommunkansliet 
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Sn § 9 SN2011/6/01 

Val av kontaktperson, Brottsofferjouren 

Socialnämndens beslut 
Mirja Lundström (C) utses som Sunne kommuns kontaktperson till 
Brottsofferjouren i Norra Värmland för åren 2011-2014. 

Sammanfattning 
Brottsofferjouren i Norra Värmland önskar ha en kontaktperson inom Sunne 
kommun.  
_______ 
Beslut skickas till: 
Mirja Lundström 
Brottsofferjouren i Norra Värmland 
Kommunkansliet 
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Sn § 10 SN2011/6/01 

Val till arbetet med centrumplanering 

Socialnämndens beslut 
Kerstin Johannesen (M) utses till representant för socialnämnden i arbetet med 
centrumplanering. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Kerstin Johannesen 
Kommunkansliet 
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Sn § 11 SN2011/13/01 

Diskussion, kontaktmannaskap 

Socialnämndens beslut 
Ordförande Gunilla Ingemyr (C) får i uppdrag att ta fram ett förslag på 
utformning av kontaktmannaskapet under mandatperioden. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tidigare utsett ledamöter och ersättare som kontaktpersoner 
för nämndens olika verksamhetsområden.  

Behandling på dagens sammanträde 
Socialnämnden diskuterar hur kontaktmannaskapet ska utformas under 
mandatperioden. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Gunilla Ingemyr 
 



   Sida 

SUNNE KOMMUN  
 
Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2011-01-19 

14 (21)

 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

    
 

Sn § 12 SN2011/13/01 

Datum för gemensam informationsdag för politiker och 
tjänstemän 

Socialnämndens beslut 
1. En informationsdag som ska äga rum under våren 2011 i anslutning till 

ett av socialnämndens sammanträden. Ordförande Gunilla Ingemyr (C) 
och förvaltningschef Cathrine Larsson får i uppdrag att ta fram förslag 
på datum. 

 
2. Ytterligare en informationsdag tillsammans med verksamhetsansvariga 

ska inplaneras under hösten 2011.  

Behandling på dagens sammanträde 
Socialnämnden diskuterar lämplig tidpunkt för informationsdag tillsammans 
med verksamhetsansvariga i socialförvaltningen. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Gunilla Ingemyr 
Cathrine Larsson 
Socialförvaltningens planeringsgrupp 
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Sn § 13 SN2011/15/03 

Kodplan 2011 

Socialnämndens beslut 
Föreslagen kodplan för 2011 godkänns. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningsekonom Dick Edquist redogör för innehållet i framtagen kodplan 
för år 2011. 

Underlag/beredning 
Dick Edquists förslag på kodplan 2011. 
_______ 
Beslut skickas till: 
Dick Edquist 
Planeringsgruppen 
Ekonomikontoret 
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Sn § 14 SN2011/15/03 

Ekonomisk uppföljning 

Socialnämndens beslut 
Den ekonomiska uppföljningen godkänns. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningsekonom Dick Edquist redovisar socialnämndens ekonomiska 
uppföljning per den 31 december. 
 
Behovet av socialnämndens tjänster ökar inom flera områden och bokslutet 
kommer att visa på ett underskott med drygt 5 miljoner kr.   

Underlag/beredning 
Statistik över löner och försörjningsstöd januari – december 2010. 
_______ 
Beslut skickas till: 
Dick Edquist 
Cathrine Larsson, förvaltningschef 
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Sn § 15 SN2010/104/11 

Avtalsändring, ensamkommande barn 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 
1. Steg 1 i förslaget genomförs. 
 
2. Steg 2 i förslaget genomförs under förutsättning att bostadsfrågan kan 

lösas. 

Sammanfattning 
Parkvillan är ett HVB-hem för ensamkommande barn i Sunne kommun, och 
öppnades 2010-09-01. Enligt gällande avtal med Migrationsverket skall 
kommunen ta emot 5 barn, och i dagsläget är alla 5 platserna belagda.  
Personalen består av 4 handledare och 1 samordnare.  
 
Samordnare Felix Egegren och verksamhetschef Karin Nyström har lämnat 
förslag i två steg, enligt följande: 
 
Steg 1 
Kommunen utvidgar avtalet med Migrationsverket med 1 plats till totalt 6 
platser i Parkvillan. Inget nytt avtal behöver skrivas, utan endast ett tillägg i 
nuvarande avtal. Detta skulle ge ekonomiska förutsättningar att anställa 
ytterligare en handledare och möjliggöra en bättre schemaläggning.  
 
Steg 2 
Ett utslussningsboende inrättas, förslagsvis i ungdomsmottagningens 
nuvarande lokaler på Badhusgatan med plats för 3 ungdomar från Parkvillan 
när de fått uppehållstillstånd.  

Underlag/beredning 
Arbetsutskottet 2010-12-15, § 173 
_____ 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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Sn § 16 SN2010/102/10 

Motion, parboendegaranti  

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 
1 Socialnämnden antar föreslaget yttrande över motionen som sitt. 
 
2 Med hänvisning till socialnämndens yttrande föreslås 

kommunfullmäktige förklara motionen om parboendegaranti besvarad. 

Sammanfattning 
Marianne Åhman, folkpartiet liberalerna, har inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige om parboendegaranti.  
 
Folkpartiet liberalerna föreslår att socialnämnden får i uppdrag att ändra sina 
riktlinjer för biståndsbedömning till särskilt boende, demensboende 
undantaget, så att även partner som ej beviljats boende har möjlighet att få 
flytta med till det beviljade boendet. 
 
Kommunstyrelsens beredning har översänt motionen till socialnämnden för 
yttrande. 
 
På uppdrag av arbetsutskottet har förvaltningschef Cathrine Larsson tagit fram 
ett förslag till yttrande över motionen. Förslaget presenterades för 
socialnämnden 2010-09-13 som beslutade att återremittera ärendet till 
arbetsutskottet för vidare utredning av hur en parboendegaranti skulle kunna 
utformas i Sunne kommun. 
 
Arbetsutskottet konstaterade 2010-12-15 att det i förvaltningschefens förslag 
till yttrande framkommer att de par i Sunne kommun som hittills önskat 
fortsätta bo tillsammans, även om bara den ena parten beviljats särskilt boende, 
har fått sina önskemål tillgodosedda. Att socialnämnden inte tagit ställning till 
parboende i sina riktlinjer öppnar för större flexibilitet och möjlighet att hitta 
individuella lösningar. 

Underlag/beredning 
Motion om parboendegaranti 2010-04-13. 
Arbetsutskottet 2010-12-15, § 186. 
______  
Utdrag: 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 17 SN2010/176/01 

Ändring av delegation, beslut enligt tobakslagen 

Socialnämndens beslut 
Följande ändringar görs i delegeringsförteckningen avseende tobakslagen: 
 
Ärendetyp   
 
 
Beslut om att meddela före-
lägganden eller förbud som behövs 
för att lagen eller föreskrifter skall 
följas. I beslutet om föreläggande 
eller förbud får vite sättas ut. 
 
Beslut om att förbjuda eller 
meddela varning vid allvarliga eller 
upprepade överträdande i denna lag. 
 
Polisanmälan mot den som bryter 
mot tobakslagen 11 §, 20a §, 12 § 
1-2 st 12c § 1 st 
              

Lagrum  
 
 
Tobakslagen  
20 § 2 o 3 st 
 
 
 
 
Tobakslagen  
20 a §  
 
 
 

Delegation 
/delegat  
 
Arbetsutskottet 
 
 
 
 
 
Arbetsutskottet 
 
 
 
Utrednings-
sekreterare 

Sammanfattning 
Utredningssekreterare Erik Asplund har i nuläget delegation på alla beslut 
enligt tobakslagen. 

Underlag/beredning 
Arbetsutskottet 2010-12-15, § 187. 
_____  
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Sn § 18 SN2011/16/01 

Inbjudningar till kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 
Ingen anmälan görs denna gång. 

Sammanfattning 
En inbjudan till konferens som riktar sig till förtroendevalda har inkommit till 
förvaltningen. 
_______ 
Beslut skickas till: 
Gunilla Ingemyr 
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Sn § 19 SN2011/17/01 

Rapporter från verksamheten 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för rapporterna. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Cathrine Larsson lämnar följande rapporter: 
 
Byggnation av gruppboende på Salla 
Ombyggnationen på bottenvåningen med 10 nya lägenheter ska vara klar för 
inflyttning i slutet av februari. Därefter startar ombyggnationen på översta 
våningen för en utökning med 3 lägenheter.  
Förslag på ny förvaltningsorganisation 
Förslaget är ute på remiss t.o.m. den 31 januari. 
Energiabsorberande matta  på Sallas nya boende 
Socialnämnden har fått utökad investeringsbudget med 220 000 kr för inköp av 
mattan, och den har nu levererats. Verksamhetsansvariga träffar forskare från 
Karlstads Universitet under eftermiddagen angående den forskningsstudie som 
äldreboendet på Salla ska delta i.  
Budgetarbete 
Arbete pågår med bokslut för 2010, sänkning av 2011 års kostnader samt 
budget för år 2012.  
_____ 
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