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Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande 
Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande 
Elisabeth Olsson (C) 
Michael Kjellstrand (C) 
Kjerstin Persson (C 
Åsa Olsson (M) 
Kerstin Johannesen (M) 
Gert Dahlberg (S), 2:e vice ordförande 
Kari Gjulem (S) 
Linda Johansson (S) 
Tina Jörlén (MP) 

 

Övriga närvarande  
Cathrine Larsson, förvaltningschef 
Åsa Hugosdotter, förvaltningssekreterare 
Dick Edquist, förvaltningsekonom, §§ 21-23 
Inger Hult, biståndshandläggare, § 26 
Annika Hilmersson, projektledare, §§ 27-28 
Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 36 
 
 

Utses att justera Kari Gjulem 
Justeringens  
plats och tid Socialkontoret, Sunne, 2011-02-14, kl 13.00 

Underskrifter Sekreterare  
  Åsa Hugosdotter

 Ordförande  
  Gunilla Ingemyr

 Justerande  
  Kari Gjulem
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2011-02-08
Datum för anslags uppsättande 2011-02-15 Datum för anslags 

nedtagande 
2011-03-11 

Förvaringsplats för protokoll Socialkontoret, Sunne
Underskrift   

 Åsa Hugosdotter 
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Sn § 20 SN2011/14/01 

Ändringar i föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

Föredragningslistan godkänns. 
_______ 
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Sn § 21 SN2011/43/03 

Bokslut 2010 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämndens bokslutsredovisning och verksamhetsberättelse för 

2010 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare 
behandling. 

 
2. Som ett led i socialnämndens kvalitetsarbete får förvaltningen i uppdrag 

att ta fram verksamhetsbeskrivningar som kan användas som underlag i 
den fortsatta genomlysningen av socialnämndens budget.   

 
3. Cathrine Larsson och Dick Edquist får i uppdrag att presentera en 

tidsplan för framtagandet av verksamhetsbeskrivningar på nästa 
arbetsutskott och nästa socialnämnd. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Cathrine Larsson och förvaltningsekonom Dick Edquist 
redovisar innehållet i socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2010.  
I verksamhetsberättelsen ingår en redogörelse för hur socialnämndens mål har 
uppfyllts.  
 
Budgetramen uppgick till 236,171 miljoner kr, och bokslutet visar ett 
underskott på 5,120 miljoner kr. 

Underlag/beredning 
Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2010. 
Verksamhetsberättelser 2010 för samtliga enheter inom förvaltningen 
_______ 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Kommunrevisorerna 
Socialnämndens planeringsgrupp 
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Sn § 22 SN2011/15/03 

Budgetuppföljning 2011 

Socialnämndens beslut 
Den ekonomiska uppföljningen godkänns. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningsekonom Dick Edquist redovisar socialnämndens ekonomiska 
uppföljning per den 31 januari avseende löner och försörjningsstöd.  

Underlag/beredning 
Statistik över löner och försörjningsstöd januari 2011. 
_______ 
Beslut skickas till: 
Dick Edquist 
Cathrine Larsson, förvaltningschef 
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Sn § 23 SN2011/15/03 

Budget 2011, åtgärder 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner verkställda förändringar, punkterna 1-8. 

 
2. Socialnämnden godkänner fortsatt genomlysning av punkterna 2-6 och 

8-12 under övriga förslag på åtgärder. 
 

3. En återrapport ska ske på nästa sammanträde 2011-03-16.  
 

4. En uppföljning av förändrad kringtid i hemtjänsten ska presenteras på 
nästa sammanträde 2011-03-16. 

 
5. En rapport från planeringsenheten ska ske så snart det är möjligt. 

Sammanfattning 
Socialnämndens budget år 2010 hade ett underskott på 5,120 miljoner kr.  
 
Socialnämndens budgetberedning beslutade 2010-12-15 att inte inlämna en 
begäran om utökad budgetram för 2011. Arbetet ska istället fortsätta med att se 
över vilka åtgärder som behöver genomföras för att verksamheterna ska klara 
att hålla den budgetram som kommunfullmäktige har fastställt.  
 
Socialnämnden har redan fattat en rad beslut som ska minska kostnaderna och 
öka intäkterna, t.ex. införande av en central planeringsenhet, ändrade 
ersättningsnivåer för hemtjänstverksamheten samt justering av hyror på särskilt 
boende. 
 
Verksamheter som i detta skede inte ska beröras av denna översyn är Solgården 
samt sysselsättning och försörjning för ungdomar upp till 25 år.  
 
Budgetberedningen har uppdragit till förvaltningen att ta fram förslag på 
åtgärder som behöver genomföras för att socialnämnden ska klara den 
fastställda budgetramen, främst avseende 

• Matdistribution – en översyn ur ett brett perspektiv. 
• Frivilligcentral – hur en sådan skulle kunna utformas. 
• Avgifter – en översyn av samtliga avgiftsnivåer. 
• Aktivitetshuset -  åtgärder för att optimera verksamheten. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Cathrine Larsson och förvaltningsekonom Dick Edquist 
redogör för de förslag på möjliga kostnadsminskningar som förvaltningens 
ledningsgrupp och planeringsgrupp har tagit fram.   
 
Förslagen kan betecknas som akutåtgärder och bör återställas i budget för år 
2012. 
 
 
     Forts. 
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Forts. Sn § 23, Budget 2011, åtgärder 
 
Verkställda förändringar i budget med en beräknad budgeteffekt på 
1 337 596 kr: 

1. Minskning av tjänster, hemtjänstens nattorganisation. 
2. Överflyttning av intäkter, boendestöd enligt socialtjänstlagen. 
3. Minskad arbetstid, enhetschef på Brogården. 
4. Minskad arbetstid, assistent på Hagen. 
5. Ingen återbesättning, assistenttjänst inom LSS-enheten. 
6. Minskad tjänst, enhetschef på Salla.  
7. Senare start med en månad, Sallas nya enhet. 
8. Minskade kostnader, fortbildning. 

 
Övriga förslag på åtgärder: 

1. Stängning, minnesmottagningen. 
2. Ändrat arbetstidssystem, Brogården. 
3. Mathantering, Brogården. 
4. Justering av nattschema, Frykängen. 
5. Tydligare riktlinjer och beslut, boendestöd. 
6. Användarkoder på kopiatorer. 
7. Avgift för personalens kaffe.  
8. Minskade kostnader med 50%, fortbildning. 
9. Höjd avgift för mat, korttidsvistelse enligt LSS. 
10. Höjt lunchpris, Bergskog. 
11. Ökade intäkter, elevhemsplatser enligt LSS. 
12. Höjd avgift, Solgården. 

 
Yrkanden 
Elisabeth Olsson (C) föreslår att socialnämnden ställer sig bakom fortsatt 
genomlysning av punkterna 3-6 och  8-12 under övriga förslag på åtgärder. 
 
Linda Johansson (S) föreslår att socialnämnden ställer sig bakom fortsatt 
genomlysning av punkterna 2-6 och 8-12 under övriga förslag på åtgärder.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden 
ställer sig bakom Linda Johanssons yrkande. 

Underlag/beredning 
Budgetberedningen 2010-12-15, § 12. 
Cathrine Larssons tjänsteskrivelse 2011-02-02. 
Förteckning 2011-02-03 från Dick Edquist om förändringar i preliminär budget 
år 2011, verkställda förändringar och övriga förslag. 
_____ 
Beslut skickas till:  
Cathrine Larsson 
Dick Edquist 
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Sn § 24 SN2011/44/01 

Socialnämndens mål 

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Den utformade målprocessen med de nya målen för socialnämnden 

antas. 
 
2. Socialnämndens nya mål läggs in i 2011 års verksamhetsplan. 

Sammanfattning 
En arbetsgrupp har tagit fram förslag på en ny målprocess med nya mål för 
socialnämndens verksamheter. Målen följer gällande kommunstrategi och 
tydliggör de olika verksamheternas mål. Verksamheterna har sedan till uppgift 
att arbeta fram hur målen ska uppfyllas.  
  
Socialnämnden och förvaltningens ledningsgrupp genomlyste och diskuterade 
de föreslagna målen under en arbetsdag hösten 2010. Arbetet fortsatte vid 
socialnämndens sammanträde i december 2010. 

Behandling på dagens sammanträde 
Cathrine Larsson redogör för förslaget på nya mål för socialnämnden. 
Målprocessen ska kopplas till budgetarbetet varje år. 
 
Socialnämnden diskuterar förslaget och gör några språkliga justeringar av 
innehållet. 
 
Yrkanden 
Elisabeth Olsson (C) föreslår att föreslaget mål nr 1 för individ- och 
familjeomsorgen med måttet Hur stor andel av medborgarna får 
försörjningsstöd? antas. 
 
Michael Kjellstrand (C) föreslår att mål nr 1 för individ- och familjeomsorgen 
ändras till måttet Hur många försörjningsstödsberättigade är slussade till 
arbetsfrämjande åtgärder? 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden 
beslutar enligt Elisabeth Olssons förslag. 

Underlag/beredning 
Socialnämnden 2010-12-06, § 166. 
Förslag, måldokument. 
Tjänsteskrivelse 2011-02-02. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 25 SN2011/30/10 

Planeringsenhet, organisationsförändring 

Socialnämndens beslut 
Föreslagen organisationsförändring godkänns. 

Sammanfattning 
Enhetschef Margareta Reinholdsson har informerat arbetsutskottet om 
tillskapandet av en planeringsenhet och hur enheten är tänkt att fungera. 
Enheten ska sköta hemtjänstplanering i verktyget Laps Care och 
vikariehantering. 
 
Planeringsenheten är placerad i linje med övriga hemtjänstenheter i 
socialnämndens organisation.  
 
En enhetschef och fyra planerare har anställts ur befintlig verksamhet. 
Enhetschefen ska även vara stöd för övriga hemtjänstchefer. 

Underlag/beredning 
Socialnämndens arbetsutskott 2011-01-26, § 4. 
MBL-protokoll 2010-12-20. 

_____  
Beslut skickas till: 
Margaretha Reinholdsson, enhetschef 
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Sn § 26 SN2011/45/01 

Delegeringsredovisning – handläggarenheten 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för redovisningen. 

Behandling på dagens sammanträde 
Biståndshandläggare Inger Hult redogör för ett ärende som handläggarenheten 
utsett. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Inger Hult 
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Sn § 27 SN2011/31/10 

Förfrågningsunderlag, lagen om valfrihetssystem (LOV) 

Socialnämndens  beslut 
1. Förfrågningsunderlaget ska ha ett tillägg med krav på att 

meddelarfriheten för anställda hos leverantörer av hemtjänst ska gälla 
på samma sätt som för offentligt anställda.  

 
2. I första hand delegeras Annika Hilmersson rätten att utforma tillägget,  

i andra hand delegeras detta till arbetsutskottet. 
 

3. I övrigt godkänns förfrågningsunderlaget. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-21, § 125, att valfrihetssystem enligt 
LOV ska införas inom hemtjänsten och socialnämnden har ansvar för 
genomförandet.  
 
Ett förfrågningsunderlag har tagits fram som beskriver de krav kommunen 
ställer på leverantörer av hemtjänst. Ett arbetsmaterial har tidigare presenterats 
för socialnämnden och synpunkter från fackliga organisationer och ett företag 
har redovisats. 
 
Socialnämnden beslutade 2010-11-08 om en del redaktionella ändringar i 
förfrågningsunderlaget. Nämnden fastställde föreslagen ersättningsmodell för 
tätort och landsbygd, samt ersättningsnivåerna och att dessa skulle träda i kraft 
2011-01-01 för kommunens hemtjänstverksamhet. Socialnämnden beslutade 
även att förfrågningsunderlaget skulle genomgå en oberoende juridisk 
granskning.  
 
Förhandling enligt MBL har genomförts. 

Behandling på dagens sammanträde 
Projektledare Annika Hilmersson presenterar det färdigställda 
förfrågningsunderlaget. Den juridiska granskningen har medfört några 
kompletteringar av redaktionell karaktär. 
 
Michael Kjellstrand (C) föreslår att förfrågningsunderlaget ska ha ett tillägg 
med krav på att meddelarfriheten för anställda hos leverantörer av hemtjänst 
ska gälla på samma sätt som för offentligt anställda.  

Underlag/beredning 
Förfrågningsunderlag, valfrihetssystem enligt LOV i hemtjänsten. 
Tjänsteskrivelse 2011-02-01. 
Arbetsutskottet 2011-01-26, § 5. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Annika Hilmersson 
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Sn § 28 SN2011/31/10 

Datum för införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) 
inom hemtjänsten 

Socialnämndens beslut 
LOV införs inom hemtjänsten fr.o.m. 2011-04-01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-21, § 125, att valfrihetssystem enligt 
LOV ska införas inom hemtjänsten och socialnämnden har ansvar för 
genomförandet.  

Behandling på dagens sammanträde 
Projektledare Annika Hilmersson föreslår att lagen om valfrihetssystem inom 
hemtjänsten införs fr.o.m. 2011-04-01. 

Underlag/beredning 
Tjänsteskrivelse 2011-02-01. 
Arbetsutskottet 2011-01-26, § 5. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Annika Hilmersson 
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Sn § 29 SN2011/32/01 

Delegation, beslut enligt lagen om valfrihetssystem 
(LOV) 

Socialnämndens beslut 
Följande tillägg görs i delegeringsförteckningen avseende LOV: 
 
Ärendetyp   
 
 
Beslut om att godkänna 
leverantör. 
 
Beslut om att inte godkänna 
leverantör 
 
Teckna avtal 
 
Beslut om att häva eller säga 
upp avtal med leverantör 
 
Beslut att bevilja rätten till 
tjänsten. 
            

Lagrum  
 
 
LOV 
 
LOV 
 
 
LOV 
 
 
LOV 
 
 
LOV 
 
 

Delegation/ delegat 
 
 
Förvaltningschef 
 
Förvaltningschef 
 
 
Förvaltningschef 
 
 
Arbetsutskottet 
 
 
Biståndshandläggare

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-12-21, § 125, att valfrihetssystem enligt 
LOV ska införas inom hemtjänsten och socialnämnden har ansvar för 
genomförandet.  
 
Med anledning av att LOV nu ska införas behöver delegeringsförteckningen 
kompletteras.  

Underlag/beredning 
Arbetsutskottet 2011-01-26, § 6. 
_____ 
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Sn § 30 SN2011/13/01 

Datum för informationsdag 

Socialnämndens beslut 
Informationen för ledamöter genomförs efter socialnämndens sammanträde 
2011-03-16.         

Sammanfattning 
Socialnämnden har beslutat att en informationsdag ska äga rum under våren 
2011 i anslutning till ett av socialnämndens sammanträden. Ordförande Gunilla 
Ingemyr (C) och förvaltningschef Cathrine Larsson har fått i uppdrag att ta 
fram förslag på datum. 

 
Ytterligare en informationsdag tillsammans med verksamhetsansvariga ska 
inplaneras under hösten 2011.  

Behandling på dagens sammanträde 
Gunilla Ingemyr och Cathrine Larsson föreslår att informationen för ledamöter 
genomförs efter socialnämndens sammanträde 2011-03-16. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Gunilla Ingemyr 
Cathrine Larsson 
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Sn § 31 SN2011/16/01 

Inbjudningar till kurser och konferenser 

Behandling på dagens sammanträde 
Inga inbjudningar har inkommit. 
_____ 
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Sn § 33 SN2011/49/01 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Anmälan godkänns. 

Behandling på dagens sammanträde 
Vid sammanträdet föreligger anmälan av delegeringsbeslut enligt följande: 
 

• Arbetsutskottet 2010-12-15, §§ 170-172 och 173-189. 

• Arbetsutskottet 2011-01-26, §§ 1-9. 

• Beslut inom individ- och familjeomsorgen nr 1/11,  
december 2010 - januari 2011. 

• Beslut om avgift i särskilt boende nr 1/11,  
november – december 2010. 

• Beslut om hemtjänstavgift nr 1/11,  
december 2010 – januari 2011. 

• Beslut av medicinska ansvarig sjuksköterska nr 1/11, 
november 2010 

• Beslut av alkoholinspektören nr 1/11, januari 2011. 

• Yttrande till Lotteriinspektionen avseende värdeautomater nr 1/11,  
januari 2011. 

_______ 
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Sn § 36 SN2011/46/01 

Verksamhetsföreträde – medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Behandling på dagens sammanträde 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulla Engström lämnar information inom 
följande områden: 
 
2010 års statistik avseende 

• Inkomna avvikelserapporter. 
• Arbetsskadeanmälningar/tillbudsrapporter från personal. 
• Anmälningar om våld eller hot om våld, då personal har blivit utsatt. 

 
Lagstiftning och föreskrifter 

• Fr.o.m. 1 juli 2011 kommer gemensamma föreskrifter om rutiner och 
uppföljning för verksamheter som arbetar enligt LSS, SoL och HSL. 

• Från årsskiftet gäller en ny patientlag, som bl.a. innebär att en 
patientsäkerhetsberättelse ska redovisas den 1 mars varje år. 

 
Resultat från nationell mätning av basala hygienrutiner och klädregler 

• Mätningen ägde rum under hösten 2010 och 31 boenden, 
hemtjänstgrupper och/eller avdelningar deltog. 

• En ny mätning i mars 2011 kommer att gälla trycksår. 
 
_____ 
Beslut skickas till: 
Ulla Engström 
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Sn § 37 SN2011/47/01 

Rapporter från verksamheten 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för rapporterna. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Cathrine Larsson lämnar följande rapporter: 
 
Handlingsplan vid hot och våld 
En handlingsplan är framtagen och eventuellt kan den användas inom alla 
förvaltningar. 
 
Sallas nya äldreboende 
Den 28 februari sker slutbesiktning av bottenvåningen. Därefter börjar 
ombyggnation till 3 nya lägenheter högst upp i huset. Invigning planeras till 
maj månad. 
Alla tjänster är tillsatta. 
Representanter från tillverkarna av den stötabsorberande mattan vill komma på 
studiebesök från Nya Zeeland. 
 
EU-samordnare 
Ingalill Lindqvist har anställts som EU-samordnare. Socialnämndens 
ledningsgrupp kommer att bjuda in henne för att få information om vad hon 
kan bistå med. 
 
Ordförande Gunilla Ingemyr (C) lämnar rapport från en kurs hon deltagit i som 
anordnades av Region Värmland och som riktade sig till nyvalda och omvalda 
ordförande och vice ordförande i fullmäktige, styrelser och nämnder. 
______ 
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