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                                                                                 Plats och tid  Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-08-18 kl. 9:00-12:15 

Ajournering kl. 11:10-11:40 

Beslutande  Anders Nilsson, ordförande 
  Christer Olsson 

Britt-Marie Wall 
Jomark Polintan 
Sebastian Nilsson 
Louise Eriksson 
Cecilia Svanlind Thörn 
 

Tjänstgörande 
ersättare 
 

  
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 Claes-Erik Eriksson 
Inger Ahvanainen 
Frida Olsson 
 

Övriga 
deltagande 

 Katarina Hammargren, sekreterare 
Kristina Steijner, förvaltningschef 
Ingela Svartnäs, förvaltningsekonom § 86-87 
 

Utses att justera  Christer Olsson 
   
        
Justeringens  
plats och tid 

 Socialförvaltningen 2015-08-21 

 
Under- 
skrifter 

 
Sekreterare 

 
______________________________   Paragrafer 85-95 
Katarina Hammargren 

  
Ordförande 

 
______________________________ 
Anders Nilsson 

   
 Justerande ______________________________ 
            
 

 Christer Olsson 
 

                                                      ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Organ                             Socialnämnden 
Sammanträdesdatum     2015-08-18 
Datum för anslagets                                                       Datum för anslagets nedtagande 2015- 
uppsättande                   2015- 
Förvaringsplats för 
protokollet                     Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14 
Underskrift                                
                                        ____________________________ 
                                           Katarina Hammargren 
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  §  86                                                                            Dnr 2015/21 

 
Verksamhetsuppföljning januari–juni 2015 
 
Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för 
verksamheterna efter 6 månader. Prognos för året har beräknats till ett 
underskott med - 6 340 tkr. Bilaga 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   ta del av uppföljningen 
 
att   förvaltningen ges i uppdrag att se över konsekvenserna vid ett  
       eventuellt stopp av vissa konton under resten av året, såsom  
       exempelvis fortbildning, handledning och arbetskläder. 
 
Förvaltningsekonom Ingela Svartnäs föredrar ärendet. Vid påföljande 
överläggningar yrkar Christer Olsson enligt följande: 

1. Att uppdra till förvaltningschefen att analysera och komma med 
förslag på verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta i 
enlighet med nyligen reviderad konkurrensplan. 

2. Att konkurrensutsätta alternativt avveckla den kommunala 
sinnesträningen eftersom denna verksamhet inte är lagstadgad 
för kommunen att bedriva. 

3. Att se över och analysera alla så kallade anpassade anställningar, 
för att eventuellt kunna organisera dessa på ett annat sätt. 

4. Att utreda möjligheten att införa så kallade självstyrande 
personalgrupper inom äldreomsorgen och LSS, vilket skulle skapa 
förutsättningar och möjligheter att reducera antalet 
arbetsledare/gruppledare i organisationen och därmed 
åstadkomma en betydande ekonomisk besparing. 

5. Att utreda förutsättningar och möjligheter att skapa en bättre 
balans mellan vårdkvalitet och ekonomi inom äldreomsorgen 
genom att sluta räkna minuter i hemtjänsten på ett likanande sätt 
som man arbetar i t ex Upplands Väsby, Landskrona och Vellinge. 
I dessa kommuner har man kunna konstatera, sedan man slutat 
med minuträkningen, att personalen stressar mindre, vårdtagarna 
är nöjdare och att ekonomin är i balans. 

Sebastian Nilsson yrkar bifall till Christer Olssons yrkanden. Anders 
Nilsson yrkar avslag på Christer Olssons yrkanden. Ordförande 
ställer de båda yrkanden under proposition. När propositionen 
besvaras begärs votering. Votering verkställs med följande justerade 
voteringsproposition; den som röstar för Christer Olssons yrkande 
röstar Nej, den som röstar för Anders Nilssons avslagsyrkande röstar 
Ja. Christer Olsson, Sebastian Nilsson och Cecilia Svanlind Thörn 
röstar Nej. Anders Nilsson, Britt-Marie Wall, Jomark Polintan och 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Forts § 86  Louise Eriksson röstar Ja. Anders Nilssons avslagsyrkande bifölls  med 

4 röster mot 3. Christer Olsson, Sebastian Nilsson och Cecilia Svanlind 
Thörn lämnar reservation. Christer Olssons yrkande i sin helhet biläggs 
protokollet. 
 
Vidare yrkar Sebastian Nilsson enligt följande: 

1. Att socialförvaltningen får uppdraget att utreda arbetssättet 
Vanguard metoden, dvs. det arbetssättet man använder i bl. a. 
Skönsmon 

2. Att samtidigt utreda avvecklingen av den kostsamma och 
ineffektiva planeringscentralen. 

Anders Nilsson yrkar avslag på Sebastian Nilssons yrkanden. 
Ordförande ställer de båda yrkanden under proposition. När 
propositionen besvaras begärs votering. Votering verkställs med följande 
justerade voteringsproposition; den som röstar för Sebastian Nilssons  
yrkande röstar Nej, den som röstar för Anders Nilssons avslagsyrkande 
röstar Ja. Christer Olsson, Sebastian Nilsson och Cecilia Svanlind Thörn 
röstar Nej. Anders Nilsson, Britt-Marie Wall, Jomark Polintan och Louise 
Eriksson röstar Ja. Anders Nilssons avslagsyrkande bifölls och med 4 
röster mot 3. Christer Olsson, Sebastian Nilsson och Cecilia Svanlind 
Thörn lämnar reservation. Sebastian Nilssons yrkande i sin helhet 
biläggs protokollet. Anders Nilsson yrkar avslag på förvaltningens förslag 
om att utreda inköpsstopp för arbetskläder, handledning och fortbildning. 
Anders Nilsson yrkar vidare på att en restriktion införs gällande 
handledning och fortbildning. Christer Olsson yrkar bifall till Anders 
Nilssons yrkanden. 
 
Socialnämnden beslutar 
 
att   ta del av uppföljningen 
 
att   avslå socialförvaltningens förslag att utreda och se över  
       konsekvenserna av att införa inköpsstopp gällande arbetskläder 
 
att   införa restriktioner vid användandet av socialförvaltningens konton  
       för handledning och fortbildning resten av året 
_____________  
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 §  87                                                                             Dnr 2015/56 
 
Delårsbokslut 
 
Förvaltningen har upprättat delårsbokslut som presenteras i bilaga. 
Bilaga 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna delårsbokslutet 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
_________ 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 88 

 
Information om individutskottet 
 
Utvecklingsledare Katarina Hammargren informerar om delegation och 
kompletterande beslutsrätt för socialnämndens individutskott. 
 
 
Socialnämnden tar del av informationen 
__________  

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 89 

 
Besök av Bergslagens arbetsmiljö 
 
Företagssköterska Ann-Sofie Dahlberg besöker socialnämnden och 
informerar om företagshälsovård. 
 
Ordförande tackar för besöket 
__________  
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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  §  90                                                                              Dnr 2015/20 

 
Sjukfrånvaro 
 
Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med juni 
månad, sammanställd av personalavdelningen. 
Bilaga 
 
 
Socialnämnden tar del av informationen 
____________  
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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   §  91                                                                    Dnr 2015/08 

 
Statistik Socialförvaltningen  
 
Mängdsstatistik juni 2015 presenteras för socialnämnden. 
Bilaga 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   godkänna informationen 
 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslag 
__________  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       §  92 

 
Anmälningsärenden 
 
Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och 
läggs till handlingarna 
 

- Protokoll individutskottet 2015-06-10 
 

- Protokoll individutskottet 2015-07-15 
 

- Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän 
 

- Anställningar 
 
 

 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att   med godkännande lägga anmälningarna till handlingarna 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslag 
__________  
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       §  93 

 
Delgivningar 
 
1.  Domar / beslut från förvaltningsrätt, kammarrätt, tingsrätt, 
     kronofogdemyndighet, länsstyrelse och socialstyrelsen 
 

- DOM Förvaltningsrätten i Karlstad, mål nr 2688-15 
 

 
 
2.  Övriga delgivningar 
 

- Utredning Lex Maria dnr 2015/47 
 
 
 
Socialnämnden föreslås besluta  
 
att   lägga delgivningarna till handlingarna 
 
 
 
Socialnämnden beslutar enligt förslaget 
__________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       §  94 

 
Information från förvaltningschefen 
 
Kristina Steijner lämnar information om det pågående projektet gällande 
heltidsanställning för omvårdnadspersonal. 
 
Socialnämnden tar del av informationen 
____________  
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Beslutexp 
KS 
 
 
 
 
 
 

 §  95                                                                              Dnr 2015/55 

Förfrågan om samarbete vid seniorgala 
PRO och SPF har gemensamt inkommit med en förfrågan om ett 
samarbete vid planerad seniorgala i januari 2016. Förfrågan om 
samarbete ställs till Region Värmland, Landstinget i Värmland samt de 
värmländska kommunerna. Den ekonomiska delen av samarbetet avser 
350 tkr fördelat mellan parterna. Bilaga 
 
Socialnämnden beslutar  
 
att   ställa sig positiva till ett samarbete 
 
att   föreslå kommunstyrelsen besluta  
       att ingå ett ekonomiskt samarbete med maximalt 20 000 kr för ett  
       deltagande i seniorgalan under förutsättning att majoriteten av  
       de värmländska kommunerna deltar tillsammans med Landstinget i  
       Värmland och Region Värmland 
___________  
 
  

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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