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Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande 
Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande 
Elisabeth Olsson (C) 
Arnold Gustavsson (C), ersättare för Michael Kjellstrand (C) 
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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, §§ 39-42 
Karin Nyström, verksamhetschef, §§ 43-46 
Erik Asplund, alkoholinspektör, §§ 47-48 
Frida Vasiliou, enhetschef, § 49 
Andrea Gummesson, enhetschef, § 49 
 

Utses att justera Linda Johansson 
Justeringens  
plats och tid Socialkontoret, Sunne, 2011-03-21, kl 15.00 

Underskrifter Sekreterare  
  Åsa Hugosdotter

 Ordförande  
  Gunilla Ingemyr

 Justerande  
  Linda Johansson
 

ANSLAG/BEVIS 
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Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2011-03-16
Datum för anslags uppsättande 2011-03-22 Datum för anslags 

nedtagande 
2011-04-14 

Förvaringsplats för protokoll Socialkontoret, Sunne
Underskrift   

 Åsa Hugosdotter 
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Sn § 39 SN2011/14/01 

Ändringar i föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

Föredragningslistan godkänns. 
_______ 
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Sn § 40 SN2011/15/03 

Budgetuppföljning 

Socialnämndens beslut 
Den ekonomiska uppföljningen godkänns. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningsekonom Dick Edquist redovisar socialnämndens 
budgetuppföljning per 2011-02-28. 
 
Uppföljningen visar på högre kostnader än budgeterat för bl.a. löner, hemtjänst 
och försörjningsstöd.  
 
Den nystartade planeringsenheten ska på sikt minska hemtjänstkostnaderna, 
men det är ännu för tidigt att se någon effekt i budget.  

Underlag/beredning 
Budget och resultat, totalt 2011-02-28. 
Statistik över löner och försörjningsstöd januari - februari 2011. 
Uppföljning av projekt januari - februari 2011. 
_______ 
Beslut skickas till: 
Dick Edquist
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Sn § 41 SN2011/15/02 

Budgetåtgärder 2011 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tackar för redovisningen. 
 
2. Uppföljning av den ekonomiska situationen ska fortsättningsvis ske på 

varje sammanträde. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har fattat en rad beslut om åtgärder för att klara den fastställda 
budgetramen. Besluten ska betecknas som akutåtgärder och bör återställas i 
budget för år 2012. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Cathrine Larsson och förvaltningsekonom Dick Edquist 
redogör för det pågående arbetet i förvaltningen utifrån de åtgärdsbeslut som 
socialnämnden har tagit: 
 
Ändrade ersättningsnivåer för hemtjänsten (inkluderar en kringtid på 30%) 
En uppföljning ska presenteras för socialnämnden så snart som möjligt.  
Central planeringsenhet 
En uppföljning ska presenteras för socialnämnden så snart som möjligt. 
Minskning av tjänster, hemtjänstens nattorganisation. 
En arbetsgrupp har utsetts med en representant från varje nattgrupp. 
Nattpersonal ska ingå i hemtjänstplaneringen och biståndsbeslut för natten ska 
införas.  
Överflyttning av intäkter, boendestöd enligt socialtjänstlagen 
Det finns en summa avsatt i budget för verksamheten, men stödbehovet ökar. 
Idag har socialpsykiatrin och LSS-enheten tillsamman 46 kunder med 
boendestöd. En arbetsgrupp tar nu fram en tydligare fördelning av 
arbetsuppgifterna. 
Minskad arbetstid för  enhetschef på Brogården och assistent på Hagen 
Åtgärderna är genomförda. 
Ingen återbesättning, assistenttjänst inom LSS-enheten 
Tjänsten blir vakant i maj månad och är tänkt att omvandlas till förstärkning av 
psykiatrihandläggningen. Arbetsbelastningen på handläggarna är i dagsläget 
mycket hög.  
Minskad tjänst, enhetschef 50% på Salla 
Tjänsten kommer att tillsättas till våren.  
Senare start med en månad, Sallas nya enhet 
Hela ombyggnationen blir klar i slutet av mars månad. Inflyttning pågår till den 
nya avdelningen på bottenvåningen. Några av dessa ska flytta tillbaka till 
avdelningen Höjden när ombyggnationen där är klar. 
Minskade kostnader, fortbildning 
Lednings- och planeringsgruppernas gemensamma utvärderingsdagar har 
ställts in, vilket innebär en besparing på ca 30 000 kr. 
Ändrat arbetstidssystem, Brogården 
En översyn pågår av nuvarande 3-3-system. 

Forts. 
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Forts. Sn § 41, Budget 2011, åtgärder 
 
Mathantering, Brogården och andra äldreboenden 
En genomlysning pågår av de ökade kraven kring mathanteringen, t.ex. 
temperaturmätning av mat, kontroll av diskmaskiner och kylskåp m. 
Justering av nattschema, Frykängen 
Det behövs mer personal på dagtid. 
Tydligare riktlinjer och beslut, boendestöd 
Arbetsgruppen tar fram kriterier som ska gälla för att få boendestöd. 
Användarkoder på kopiatorer 
Koder har redan lagts in på några arbetsplatser. 
Minskade kostnader med 50%, fortbildning 
Socialnämnden har redan låg budget för fortbildning jämfört med andra 
förvaltningar. 
Avgifter – en översyn av samtliga avgiftsnivåer  
(t.ex. Höjd avgift för mat, korttidsvistelse enligt LSS/ 
Höjt lunchpris, Bergskog/ Ökade intäkter, elevhemsplatser enligt LSS/ 
Höjd avgift, Solgården) 
En arbetsgrupp ser över alla avgifter. 
Matdistribution – en översyn ur ett brett perspektiv 
Kommunchef Olle Edgren har inbjudits till socialförvaltningens ledningsgrupp 
för en diskussion om kommunens mathantering. 
Frivilligcentral – hur en sådan skulle kunna utformas 
Här finns inget att rapportera i dagsläget. 
Aktivitetshuset -  åtgärder för att optimera verksamheten 
Socialnämnden har tidigare beslutat om utökning genom en delad tjänst mellan 
LSS-enheten och individ- och familjeomsorgen som ska arbeta med 
sysselsättning och försörjning för ungdomar upp till 25 år.  
Behovet av samverkan inom sysselsättningsområdet blir alltmer akut, och ska 
diskuteras med kommunchefen på ledningsgruppens möte den 28 mars. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Cathrine Larsson 
Dick Edquist 
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Sn § 42 SN2011/43/03 
 SN2011/64/03 

Framtagande av verksamhetsbeskrivningar 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner föreslagen mall för verksamhetsbeskrivningar. 

Sammanfattning  
Då socialnämnden 2011-02-08 behandlade bokslutsredovisningen och 
enheternas verksamhetsberättelser för år 2010, diskuterades även möjligheten 
att ta fram verksamhetsbeskrivningar som ett användbart underlag i den 
fortsatta genomlysningen av socialnämndens budget.  
 
Som ett led i socialnämndens kvalitetsarbete fick förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett sådant dokument och förvaltningschef Cathrine Larsson och 
förvaltningsekonom Dick Edquist fick i uppdrag att presentera en tidsplan för 
framtagandet. 

Behandling på dagens sammanträde 
Dick Edquist presenterar framtagen mall för verksamhetsbeskrivningar. I stort 
liknar mallen enhetschefernas verksamhetsberättelser i bokslutet, men med 
några kompletteringar. Tanken är att beskrivningarna skall vara klara före 
sommaren och användas som arbetsmaterial i budgetarbetet.  

Underlag/beredning 
Arbetsutskottet 2011-02-23, § 30. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Cathrine Larsson 
Dick Edquist  
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Sn § 43 SN2010/146/11 

Avgift för plats i gruppverksamheten Kompassen 

Socialnämndens beslut 
Avgiften för plats i Kompassen som disponeras av annan än Sunne 
socialförvaltning fastställs för år 2011 till:  

18 000 kr/plats för primärbehandling 
1 000 kr/månad för eftervård 

Sammanfattning 
Gruppverksamheten Kompassen har 8 platser och vänder sig till personer med 
missbruksproblem. Verksamheten omfattar 12 veckors primärbehandling samt 
eftervård.  
 
Socialnämnden beslutade 2010-10-11 att platser i Kompassen som disponeras 
av annan än Sunne socialförvaltning ska beläggas med avgift. Avgiften 
fastställdes t.o.m. 2010-12-31 till 18 000 kr/plats för primärbehandling och 
1 000 kr/månad för eftervård.  
 
Socialnämnden beslutade samtidigt om en utvärdering under hösten inför 
fastställande av avgift för år 2011. 

Behandling på dagens sammanträde 
Verksamhetschef Karin Nyström föreslår en oförändrad avgift för 2011. 

Underlag/beredning 
Socialnämnden 2010-12-06, § 159, beslut om återremiss. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Karin Nyström, enhetschef 
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Sn § 44 SN2010/74/11 

Länsgemensam socialjour 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avstår från att delta i den länsgemensamma jourverksamheten. 

Sammanfattning  
Karlstads kommun har översänt en förfrågan om intresset för en länsgemensam 
socialjoursverksamhet. Idag ingår kommunerna Hammarö, Forshaga, Grums, 
Kristinehamn, Kil och Storfors i Karlstads socialjour. 
 
Förfrågan avsåg två olika alternativ. Socialnämnden beslutade 2010-06-07 att 
anmäla intresse av att ingå i en länsgemensam socialjour enligt alternativ 1 som 
hade följande innehåll:  
 
Jourverksamhet 7 dagar i veckan. Dagens bemanningstid i jouren är  
söndag – torsdag kl 16.30 – 24.00 och fredag – lördag kl 16.00 – 01.30. Övrig 
icke kontorstid har man beredskap. Aktiv tjänstgöring och beredskap kommer 
att ses över i samband med eventuellt nya avtal.  
 
Vid denna tidpunkt fanns inget kostnadsförslag presenterat. 
 
Karlstads kommun har lämnat en skriftlig redovisning av inkomna svar från 
kommunerna, samt beskrivning av förutsättningar, konsekvenser samt 
kostnadsfördelning mellan kommunerna för en gemensam jour.  
 
Värmlandskommunerna erbjuds nu att ingå i länsjouren, och svar om 
deltagande skall ha inkommit till arbetsmarknads- och socialnämnden i 
Karlstads kommun senast 2011-03-31.  

Behandling på dagens sammanträde 
Verksamhetschef Karin Nyström och förvaltningschef Cathrine Larsson 
redogör för ärendet. 
 
Av verksamhetschef Karin Nyströms tjänsteskrivelse i ärendet framgår att 
förslaget är kostsamt i förhållande till den ärendemängd som varit aktuell i 
Sunne kommun de senaste åren, och det finns inget utrymme i socialnämndens 
budget för detta. Arbetsutskottet föreslår därför att socialnämnden avstår från 
att delta i den länsgemensamma jourverksamheten. 

Underlag/beredning 
Arbetsutskottet 2011-02-23, § 32. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Karlstads kommun, arbetsmarknads- och socialnämnden 
Karin Nyström
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Sn § 45 SN2011/70/11 

Tjänstemannaberedskap inom socialtjänsten 

Socialnämndens beslut 
1. Tjänstemannaberedskap inom socialtjänsten i Sunne kommun införs 

fr.o.m. 2011-04-01 med ersättning för arbetsuppgiften enligt gällande 
avtal. 

 
2. Verksamheten finansieras under 2011 från konto för social beredskap, 

samt därutöver, om så erfordras, från konto för oförutsedda utgifter. 
 

3. Frågan om finansiering av verksamheten år 2012 ska behandlas i 
kommande budgetarbete.  

Sammanfattning  
Karlstads kommuns förfrågan om intresset för en länsgemensam 
socialjoursverksamhet har aktualiserat frågan om att införa 
tjänstemannaberedskap inom den egna verksamheten. 
 
Socialnämnden har på dagens sammanträde beslutat att avstå från att delta i 
den länsgemensamma jourverksamheten.   

Behandling på dagens sammanträde 
Verksamhetschef Karin Nyström redogör för ärendet.  

Underlag/beredning 
Arbetsutskottet 2011-02-23, § 33. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Karin Nyström 
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Sn § 47 SN2011/65/03 

Sunne kommuns avgifter enligt alkohollagen 

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Föreslagen justering av avgifter enligt alkohollagen antas och ska gälla 

fr.o.m. 2011-06-01.  
Beslutet innebär följande avgifter:  
Nyansökan   8 000 kr 
Utvidgat/utökat tillstånd  4 000 kr 
Tillfälligt tillstånd, allmänheten  6 000 kr 
Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap/    600 kr 
prövning ny lokal, catering 
Kostnad för kunskapsprov ingår i avgifterna. 
 

2. Ny avgift enligt alkohollagen införs 2011-06-01 enligt följande: 
Prövning av ägarförändring  
och/eller ägarbyte   2 000 kr 

 
3. Socialnämnden delegeras rätten att besluta om framtida justeringar av 

avgifter enligt alkohollagen.  

Sammanfattning  
Kommunen tar ut ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och 
dessa ska täcka kostnaderna i samband med tillståndsgivning och tillsyn.  
En ny alkohollag trädde i kraft 2011-01-01 som ersätter den gamla 
alkohollagen. Det finns behov av att anpassa nuvarande avgifter till den nya 
lagstiftningen. 
 
Arbetsutskottet föreslår ett antal avgiftsjusteringar samt införande av en ny 
avgift: 
 
Ansökningsavgift 

Nuvarande  
avgift 

Förslag 

Nyansökan 6 000 kr 8 000 kr 
Utvidgat tillstånd 3 000 kr  
Utökat tillstånd 2 000 kr  
Utvidgat/utökat tillstånd                    4 000 kr 

 
Tillfälligt tillstånd, allmänheten 4 000 kr 6 000 kr 

 
Tillfälligt tillstånd, slutet sällskap/ 
Prövning ny lokal, catering 

   500 kr    600 kr 

 
Kostnad för kunskapsprov ingår i de föreslagna avgifterna. 
 
Ny avgift  Förslag 
Prövning av ägarförändring och/eller 
ägarbyte 

 2 000 kr 

 
Nuvarande fasta tillsynsavgift på 2 000 kr och rörliga tillsynsavgift på 0,3 % av 
redovisad alkoholomsättning föreslås vara oförändrade.                            Forts. 
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Forts. Sn § 47, Sunne kommuns avgifter enligt alkohollagen 

Behandling på dagens sammanträde 
Alkoholinspektör Erik Asplund redogör för ärendet. 

Underlag/beredning 
Arbetsutskottet 2011-02-23, § 27. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Erik Asplund 
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Sn § 48 SN2011/32/01 

Ändring av delegeringsförteckningen, beslut enligt 
alkohollagen 

Socialnämndens beslut 
Beslut enligt alkohollagen delegeras enligt följande förteckning:  
 
Ärendetyp   
 

Lagrum  
 

Delegation / 
delegat  

 
Beslut i fråga om servering till allmänheten 
och till slutet sällskap. 

 
8 kap 2 § AL 
 

 
Arbetsutskottet 
 

Beslut i fråga om tillfällig servering till 
allmänheten. 

8 kap 2 § AL 
 

Arbetsutskottet 
 

Beslut i fråga om tillfällig servering till slutet 
sällskap. 

8 kap 2 § AL 
 

Alkoholinspektör
 

Tillstånd för servering av vin och starköl i 
foajé till teater och konsertlokal under paus. 

8 kap 2 § AL 
 

Alkoholinspektör
 

Beslut om utökat/utvidgat serveringstillstånd. 8 kap 2 § AL Arbetsutskottet 
Godkänna ny lokal för cateringverksamhet. 8 kap 4 § AL Alkoholinspektör
Prövning vid betydande ägarförändring 
och/eller ägarbyte. 

9 kap 11 § AL 
 

Alkoholinspektör
 

Beslut i fråga om ansökan från konkursbo om 
att få fortsätta rörelsen. 

9 kap 12 § AL 
 

Alkoholinspektör
 

Avslag på ansökan om serveringstillstånd vid 
ej godkänt kunskapsprov. 

8 kap 12 § AL Alkoholinspektör

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd. 9 kap 18 § AL Arbetsutskottet 
Beslut om omedelbar återkallelse av 
serveringstillstånd. 

9 kap 18 § AL 
 

Ordförande/ 
vice ordförande 

Beslut om att meddela tillståndshavaren 
erinran. 

9 kap 17 § AL 
 

Alkoholinspektör
 

Beslut om att meddela tillståndshavaren 
varning. 

9 kap 17 § AL 
 

Arbetsutskottet 
 

Beslut om att förbjuda eller meddela varning 
vid olägenheter vid detaljhandel med öl eller 
servering av öl. 

9 kap 17 § AL 
 

Arbetsutskottet 

Beslut om förbud eller inskränkning av 
försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle. 

3 kap 10 § AL 
 

Arbetsutskottet 

Beslut att begära biträde av polismyndighet 
vid tillämpning av 9 kap 13-15 §§ 
alkohollagen. 

9 kap 9 § AL 
 

Alkoholinspektör

Beslut att inleda tillsynsutredning. 8 kap 2 § AL Alkoholinspektör
Beslut om att avsluta tillsynsärende utan 
åtgärd. 

9 kap 18 § AL Arbetsutskottet 

Sammanfattning 
En ny alkohollag trädde i kraft 2011-01-01, och det finns därför behov av 
justeringar i delegeringsförteckningen avseende beslut enligt alkohollagen.   
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Forts. Sn § 48, Ändring av delegeringsförteckningen, beslut enligt 
alkohollagen 

Behandling på dagens sammanträde 
Alkoholinspektör Erik Asplund redogör ärendet. 

Underlag/beredning 
Arbetsutskottet 2011-02-23, § 28. 
_____  
Beslut skickas till: 
Erik Asplund 
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Sn § 49 SN2011/46/01 

Verksamhetsföreträde – Brogården 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden tackar för en intressant och givande redovisning av 

verksamheten på Brogården.  
 
2. Socialnämnden kommer att planera in ett studiebesök på Brogården. 

Behandling på dagens sammanträde 
Enhetscheferna Frida Vasiliou och Andrea Gummesson lämnar följande 
information om Brogården: 
 
Beskrivning av verksamheten 

• Brogården har 63 boendeplatser och 1 sviktplats, uppdelat på 7 
avdelningar.  

• Andrea ansvarar för 3 demensavdelningar, minnesmottagningen och 
Solgårdens dagverksamhet. 

• Frida ansvarar för övriga 4 avdelningar, bl.a. 1 avdelning för personer 
med psykogeriatrik problematik. 

 
Budgetuppföljning  

• Personalbudgeten är svår att hålla, och införandet av nya verksamheter 
har medfört extra kostnader.  

 
Hur verksamheten fungerar 

• Frida och Andrea anser att verksamheten fungerar bra.  
 

Vad är positivt i verksamheten 
• I somras invigdes Brogårdens trädgård och tanken är att den ska 

utvecklas till ett litet parkområde dit dörrarna ska vara öppna.  
• Ombyggnation pågår på bottenvåningen som kommer att leda till större 

möjligheter att öppna upp avdelningarna. 
• Det pågår ett socialt projekt som ordnar gemensamma aktiviteter varje 

vardag, t.ex. bingo, skapande verkstad och fredagsmys. Man har även 
onsdagscafé med musikunderhållning.  
Andreas projektredovisning till Socialstyrelsen delas ut till 
socialnämnden. 

• Andrea och Frida har gemensamma arbetsmiljödagar med personalen. 
 

Vilka problem finns 
• Personalens medelålder är hög och många är trötta och utslitna, inte 

minst p.g.a. att vårdtyngden ökar. 
• Det ställs allt större krav på praktiska sysslor, t.ex. dokumentation, 

hygien- och livsmedelskontroller. Allt detta sker på bekostnad av tid för 
de boende.  

• Personalbemanningen är för låg nattetid. 
 

Forts. 
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Forts. Sn § 49, Verksamhetsföreträde – Brogården  
 

Måluppfyllelse  
• Frida och Andrea arbetar tillsammans utifrån socialnämndens vision  

att bli sedd och de strävar efter att skapa ett levande hus och en levande 
trädgård, de boende ska leva livet hela livet. De vill arbeta med hjärta, 
känslor och upplevelser. De boende ska ha ett värdigt liv. 

 
Framtidsplaner 

• Det finns många tankar kring de ökade kraven som ställs på personalen.  
Det kanske behövs en annan typ av organisation.  

_____ 
Beslut skickas till: 
Frida Vasiliou 
Andrea Gummesson
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Sn § 50 SN2011/15/03 

Information, överflyttning av investeringsmedel 

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämndens budgeterade investeringsmedel på 500 000 kr för inventarier 
och 100 000 kr för utemiljön avseende nybyggnationen på äldreboendet Salla 
överflyttas från år 2010. 

Sammanfattning  
I 2011 års investeringsbudget avsattes 100 000 kr för utemiljö och 500 000 kr 
för inköp av inventarier för nybyggnationen på äldreboendet Salla. 
Socialnämnden begärde att få använda en del av den summan år 2010 om 
inköp till Salla skulle ske tidigare än år 2011, men några sådana inköp behövde 
inte göras. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Cathrine Larsson redogör för ärendet. 

Underlag/beredning 
Arbetsutskottet 2011-02-23, § 29. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Britt-Inger Olsson, enhetschef 
Dick Edquist, förvaltningsekonom 
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Sn § 51 SN2011/13/01 

Socialnämndens kontaktmannaskap 

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens godkänner föreslagen utformning av kontaktmannaskapet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har tidigare utsett ledamöter och ersättare som kontaktpersoner 
för nämndens olika verksamhetsområden.  
 
Socialnämnden har diskuterat hur kontaktmannaskapet ska utformas under 
innevarande mandatperiod, och ordförande Gunilla Ingemyr (C) har fått i 
uppdrag att ta fram ett förslag. 

Behandling på dagens sammanträde 
Gunilla Ingemyr föreslår att en eller två ledamöter följer med på hennes 
verksamhetsbesök i anslutning till arbetsplatsträffar.  
_____ 
Beslut skickas till: 
Gunilla Ingemyr 
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Sn § 52 SN2010/219/10 

Avgift för bårtransporter 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 
En avgift fastställs för transport av avlidna som motsvarar kommunens 
självkostnad. Kommunen kommer att debitera dödsboet för avgiften.  

Sammanfattning 
Till hälso- och sjukvårdens ansvar hör, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 
att ta hand om avlidna. Det innebär att kommunen har ansvar för att 
transportera och förvara den som avlidit på särskilt boende tills kistläggning 
kan ske.  
 
Kommunen har möjlighet att ta ut avgift från dödsboet i samband med 
omhändertagandet av avlidna, under förutsättning att det finns ett beslut i 
kommunen om avgiftsdebitering. Avgiftens storlek kan fastställas till den 
kostnad som kommunen har enligt gällande avtal för transport av avlidna.  
 
Dödsboet har rätt att anlita egen transportör utanför avtalet. I sådana fall står 
dödsboet för kostnaden och ingen ersättning kommer att betalas från 
kommunen till transportören. 
 
Sunne kommuns tidigare avtal med begravningsbyråerna Fonus och Alfa 
Omega har medfört en kostnad för kommunen på ca 70 000 kr per år. 

Behandling på dagens sammanträde 
Socialnämnden har lämnat förslag till kommunstyrelsen i avgiftsfrågan, och 
ärendet är återremitterat till nämnden för kompletterande uppgifter. 
 
Ett nytt avtal om transport av avlidna upprättades 2011-02-14 med Fonus 
Ekonomiska förening. De särskilda boenden som omfattas av avtalet är Hagen, 
Brogården, Salla och Sjövik. 
 
Pris det 1:a avtalsåret  
Transport utförd vardagar kl 08.00 – 17.00    450 kr 
Transport utförd vardagar kl 17.00 – 08.00 1 400 kr 
Transport utförd lördag, söndag, helgdag 1 400 kr 

Underlag/beredning 
Socialnämnden 2010-12-06, § 167. 
Kommunstyrelsen 2011-02-16, § 35. 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson 2011-03-07.  
_____ 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Sn § 53 SN2011/42/10 

Information, skrivelse från Bygdekooperativet Nya 
Kålsgården 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Bygdekooperativet Nya Kålsgården har översänt en skrivelse till 
kommunstyrelsen och socialnämnden angående matfrågan på Kålsgården.  
Till skrivelsen finns även bifogat en skrivelse från VD:n för Sunne Bostads AB 
samt namnlistor från boende och deras anhöriga.  

Behandling på dagens sammanträde 
Ordförande Gunilla Ingemyr (C) informerar om att hon och kommunstyrelsens 
ordförande Ola Persson (C) har träffat en delegation från bygdekooperativet 
och diskuterat frågan.  
_____ 
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Sn § 54 SN2011/41/04 

Översiktsplan för Sunne kommun 

Socialnämndens beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 
Arbete pågår med en ny översiktsplan för hela kommunen. Ett planförslag, som 
består av en beskrivning med kartor, har färdigställts. Miljökonsekevenserna av 
planförslaget redovisas i en särskild handling. Dessutom utgör ett antal 
utredningar underlag för förslaget, bl.a. en utredning om vindkraft. 
 
Ett antal informations- och samrådsmöten har genomförts i kommunen.  
 
Socialnämnden har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på förslaget. 
Dessa skall vara kommunen tillhanda senast 2011-04-18. 
 
Förvaltningschef Cathrine Larsson har fått i uppdrag se över om någon del i 
planförslaget särskilt berör socialnämndens verksamhetsområden. 

Behandling på dagens sammanträde 
Cathrine Larsson informerar om att socialtjänsten enligt socialtjänstlagens 
portalparagraf har till uppgift att medverka i samhällsplaneringen.  
 
Tina Jörlén (MP) föreslår att socialnämnden beslutar i ärendet på nästa 
sammanträde 2011-04-16 för att få mer tid för genomläsning av planförslaget. 

Underlag/beredning 
Skrivelse, inkommen 2011-02-03, från kommunalråd Ola Persson och 
kommunchef Olle Edgren. 
Arbetsutskottet 2011-02-23, § 34. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Cathrine Larsson 
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Sn § 55 SN2011/82/01 

Utredning av ny politisk organisation 

Socialnämndens beslut 
Ärendet hänskjuts till arbetsutskottet för beredning. 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny politisk organisation presenterades för kommunfullmäktige 
2011-02-28. Förslaget har upprättats av projektledare Ingemar Robertsson i 
nära samarbete med utsedd parlamentarisk grupp.  
 
Förslaget har utsänts på remiss till politiska partier och kommunala nämnder. 
Remissvar ska vara inskickade till kommunstyrelsen senast 2011-05-02. 

Behandling på dagens sammanträde 
Socialnämnden diskuterar hur ärendet bör hanteras.  

Underlag/beredning 
Rapport avseende utredning av den kommande politiska organisationen för 
Sunne kommun. 
Följebrev till rapporten från kommunchef Olle Edgren 2011-03-14. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Arbetsutskottet 
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Sn § 56 SN2011/16/01 

Inbjudningar till kurser och konferenser 

Socialnämndens beslut 
Elisabeth Olsson (C) anmäls till seminariet Att lära av fosterbarn – åtta års 
arbete med intervjuer med före detta fosterbarn som anordnas av Region 
Värmland i Karlstad 2011-04-06. 

Behandling på dagens sammanträde 
Ett antal inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit som vänder sig 
till förtroendevalda. 
_____ 
Beslut skickas till: 
Elisabeth Olsson 
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Sn § 57 SN2011/47/01 

Rapporter från verksamheten 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden tackar för rapporterna. 

Behandling på dagens sammanträde 
Förvaltningschef Cathrine Larsson lämnar följande rapporter: 
Salla 
Inflyttning pågår till den nya avdelningen som fått namnet Terrassen och 
ombyggnationen på Höjden är snart klar.  
Invigning planeras till den 19 maj då representanter från mattillverkaren på 
Nya Zeeland och forskare Finn Nilsson på Karlstads Universitet kommer att 
inbjudas. 
LOV, lagen om valfrihetssystem 
En informationskväll för intresserade leverantörer genomfördes förra veckan. 
Lex Maria 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har lämnat två anmälningar enligt lex Maria 
till Socialstyrelsen. 
 
Ordförande Gunilla Ingemyr (C) lämnar följande rapporter: 
Träff med ungdomar 
Ungdomsrådet har anordnat en träff för politiker och ungdomar med 
gruppdiskussioner i olika ämnen. Från socialnämnden deltog Gunilla Ingemyr 
och Gerd Dahlberg (S). 
Kommunala pensionärsrådet, KPR 
Gunilla Ingemyr har omvalts som ordförande i rådet. 
Sveriges Pensionärsförbund, SPF, i Sunne 
Gunilla Ingemyr och medicinskt ansvarig sjuksköterska Ulla Engström har 
träffat SPF och informerat om socialnämndens verksamhet. 
 
Cathrine Larsson och Gunilla Ingemyr lämnar även följande information: 
Brukarkooperativet Juvelen 
Kooperativet har flyttat sin verksamhet till lokaler ovanför Hamsterboa. Efter 
inflyttningen framkom krav bygglov för verksamheten. Enligt Cathrine 
Larsson är ett möte inplanerat då man förhoppningsvis kan lösa problemet.  
Länsstyrelsens besök 
Gunilla Ingemyr och verksamhetschef Karin Nyström, tillsammans med 
representanter från bildningsförvaltningen, har träffat länsstyrelsen för 
information om Sunnes drogförebyggande arbete. 
Beroendecentrums besök 
Beroendecentrum genomför dialogträffar med kommunerna. Vid träffen i 
Sunne deltog Gunilla Ingemyr, Cathrine Larsson, Karin Nyström, 
socialsekreterare Kent Sånemyr och enhetschef Laila Svensson. 
Beroendecentrum ska flytta från Kristinehamn till nya lokaler på sjukhuset i 
Karlstad.  
______ 
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Sn § 59 SN2011/49/01 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Socialnämndens beslut 
Anmälan godkänns. 

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

• Arbetsutskottet 2011-02-08, §§ 10 

• Arbetsutskottet 2011-02-23, §§ 11-34. 

• Beslut inom LSS-enheten nr 1/11, december 2010 -
februari 2011 

• Beslut inom individ- och familjeomsorgen nr 2/11, februari 2011. 

• Beslut om avgift i särskilt boende/korttidsboende nr 2/11,  
januari – februari 2011. 

• Beslut om hemtjänstavgift nr 2/11, januari – februari 2011. 

_______ 
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Sn § 61 SN2011/51/01 

Handlingar för kännedom 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen godkänns. 

Behandling på dagens sammanträde 
Följande handlingar föreligger för kännedom på sammanträdet:  
 

• Familjecentralen Pusslet, dnr SN2011/68/11: 
Verksamhetsberättelse 2010. 

 
• Arbetsutskottet, § 31, dnr SN2010/103/11 : 

Redovisning till Socialstyrelsen, missbruksvård. 
 

• Kommunala handikapprådet, dnr SN2011/75/01: 
Protokoll 2011-02-24. 

 
• Kommunfullmäktige, dnr SN2011/74/10: 

Avtalsändring för mottagande av ensamkommande barn. 
 

• Sveriges kommuner och landsting, dnr SN2011/56/10: 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting om prestationsbaserat stimulansbidrag på äldreområdet.  

 
• Sveriges kommuner och landsting, dnr SN2011/´57/10: 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom 
socialtjänstens område. 

 
• Kriminalvården, dnr SN2011/52/11: 

Information från frivården Karlstad och arbetet kring ytterdistrikten. 
 

_____ 
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Sn § 62 SN2011/13/01 

Informationsdag 
 
Efter sammanträdet kommer förvaltningschef Cathrine Larsson att informera 
socialnämnden om förvaltningens organisation och den lagstiftning som styr 
verksamheten.   

 
Ytterligare en informationsdag kommer att genomföras under hösten 2011 
tillsammans med förvaltningens verksamhetsansvariga.  
_____ 
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