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Socialnämndens sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-01-17 

Tid: klockan 13:00 - 14:00 

Plats: KS-salen 

Paragrafer: § 6 - § 8 

 

Justering 

Utses att justera: Odd Westby 

Datum: 2023-01-23 

Tid: klockan 10:00 

 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat för Socialnämndens sammanträde 2023-01-17. Protokollet har 

tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas 

upp inom två dagar efter justering. 

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2023-01-24. Anslaget har tagits bort 

från digitala anslagstavlan 2023-02-15. 

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.  
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§ 6 Information 

Diarienummer: SN/2023:4 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef IFO, Anders Boström, informerar:  

• Verksamheten har haft en intensiv höst på barn- och ungdomssidan, med 

ovanligt många placeringar.  

• En samsjuklighetsutredning pågår på nationell nivå. Utredningen syftar till att 

tydliggöra huruvida det är kommunen eller regionen som äger uppdraget när 

det gäller missbruksvård. Bakgrunden är att personer som har en 

samsjuklighet, t.ex. psykisk ohälsa i kombination med ett skadligt bruk av 

alkohol eller droger, riskerar att hamna mellan stolarna.  

• Västra Värmland har fått i uppdrag att skapa lokala barn- och 

ungdomscentraler. En styrgrupp för uppdraget är tillsatt och arbete pågår.  

Enhetschef Martin Rickardsson redovisar statistik kring orosanmälningar och 

utredningar inom barn- och ungdom år 2017-2022:  

• De senaste tre åren visar en markant ökning av antalet inkomna 

orosanmälningar. Ökningen har troligtvis mer än en förklaring. IFO har jobbat 

aktivt med att skapa goda kontakter med skola, polis, sjukvård och andra 

aktörer, vilket har ökat benägenheten att anmäla oro. Det finns även en 

generell ökning av antalet orosanmälningar på nationell nivå. Att 

barnkonventionen blev svensk lag 2020 kan också ha gett en viss effekt.  

• Flest orosanmälningar inkommer från skola, polis och sjukvård eller från 

socialsekreterare. Verksamheten får också in anmälningar från anonyma 

källor, annan myndighet (t.ex. folktandvården), föräldrar, BVC och 

barnomsorg.  

• För närvarande pågår 50 utredningar. Åtta utredningar har överskridit 

utredningstiden om fyra månader från det att utredning inleds. Verksamheten 

har dock stärkt upp bemanningen, och det finns en plan för att komma ikapp 

dessa ärenden.  

• För närvarande har verksamheten 28 placeringar. Av dessa är 22 barn 

placerade i familjehem och 6 barn placerade på HVB-hem. Vad gäller lagrum 

är 19 barn placerade enligt SoL och 9 barn placerade enligt LVU.  
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• I första hand använder verksamheten sig av öppenvårdsinsatser. För 

närvarande har familjebehandlare 48 insatser, kontaktfamilj 7 insatser, 

kontaktperson 7 insatser och träningsboende 3 insatser.  

Enhetschef Fredrik Olofsson informerar om:  

• LSS-handläggare har efter revidering i styrdokument fått befogenhet att fatta 

beslut om boendestöd. 

• Ny lagstiftning kring personlig assistans från 1 januari 2023 medför att det blir 

lättare att beviljas personlig assistans. Verksamheten har ännu inte sett någon 

direkt effekt av den nya lagstiftningen.  

• Antal hushåll med beviljat försörjningsstöd var i december månad 77 stycken. 

Antalet hushåll med beviljat försörjningsstöd har varit relativt stabilt över tid.  

• Verksamheten har ingen placering inom missbruksvård. Aktuella ärenden har 

hanterats med öppenvårdsinsatser, såsom 12-stegsbehandling och 

återfallsprevention.  

• Verksamheten har en aktuell placering inom socialpsykiatri. En långsiktig 

planering pågår. 

• Verksamheten har ingen placering för våld i nära relation.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 7 Internkontrollplan för Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 2023 

Diarienummer: SN/2023:9 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar följande kontrollområden för Individ- och familjeomsorgen 

2023: 

• Utredningstider ska hållas. Kontroll via mätningar av utredningstid i 

förhållande till tidsgräns för utredning. Frekvens två gånger per år, med målet 

att 100% av utredningarna ska färdigställas under stipulerad utredningstid. 

• Kvaliteten och relevansen i insatser ska säkerställas. Kontroll genom att 

enhetscheferna utöver det löpande arbetet särskilt granskar slumpvis utvald 

insats och dess uppföljning med frekvensen en gång per kvartal. 

Förbättringsinsatser av arbetet ska dokumenteras och rapporteras i samband 

med uppföljningen av egenkontrollen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har antagit regler för internkontroll (2013-10-30 § 154) där det 

framgår att en kommunövergripande internkontroll ska ske årligen. Socialnämnden 

ska varje år anta en särskild plan, internkontrollplan, som beskriver vilka områden 

som ska kontrolleras under innevarande år.  

Beslutsunderlag 

Individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2023-01-11 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd  
IFO-chef, Anders Boström 
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§ 8 Begäran om personlig assistans enligt LSS § 9:2 

Diarienummer: SN/2023:10 

 

Sekretess 

 

 

 

 


