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§ 1 Information
Diarienummer: SN/2023:4

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Förbindelse om tystnadsplikt
Ledamöter som ännu inte skrivit under en förbindelse om tystnadsplikt för 
mandatperioden 2023-2026 gör detta. 

Presentationsrunda
Ledamöter, ersättare och tjänstemän presenterar sig för varandra. 

Information från kommunsekreterare
Kommunsekreterare informerar om kommunens e-tjänster, regler kring arvode, 
styrdokument och styrande lagar, utformning på sammanträden, jäv och sekretess, 
utskick av kallelse och handlingar och utbildning framöver.   

Socialnämndens reglemente och delegationsordning
Utskottssekreterare redogör kortfattat för socialnämndens reglemente och 
delegationsordning. 

Socialnämnden ajourneras klockan 09.15 – 09.30.

Utbildningsplan för socialnämndens ledamöter
Sveriges kommuner och regioner (SKR) anordnar en webbutbildning för politiker i 
socialnämnd (”Vad är socialtjänst?”) som nämndens ledamöter ska ta del av. Utöver 
detta kommer två halvdagar att anordnas i februari/mars, med inriktning på praktisk 
tillämpning av gällande lagstiftning i Eda kommun. 

LSS-boende kvarteret Skogsborg 
Projektledare på Eda Bostads AB informerar om konverteringen av Westhälsan till ett 
LSS-boende. Upphandlingsenheten Eda/Arvika lade ut annons om totalentreprenad, 
renovering av fastighet Skogsborg 8, den 16 januari. Sista anbudsdag är 16 februari. 
Ombyggnationen planeras starta i mars, med beräknat färdigställande i oktober. 
Hyreskontrakt för LSS-boendets nuvarande lokal (Svanen) sägs upp i februari, med 
nio månaders uppsägningstid. Planen är att flytta in verksamheten i Skogsborg i 
oktober. Verksamheten kommer att förbereda en tillfällig lösning i händelse av att 
renoveringen av Skogsborg skulle bli försenad. 
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Information från verksamhetschef
Vårdbehovet inom vård och stöds verksamheter fortsätter att öka. Prognoser pekar på 
att personer över 80 år i Eda väntas öka med 50% inom en tioårsperiod, vilket 
förväntas medföra ett ökat vårdbehov. Prognoser kring ohälsotalet generellt i Eda 
kommun pekar också mot ett ökat vårdbehov, framförallt vad gäller hjärtsvikt. 

Region Värmland har ett högt tryck inom hälso- och sjukvården, och har dragit ner på 
verksamheter. Detta medför att fler personer, med större och mer komplexa 
vårdbehov, hamnar inom kommunal vård och omsorg. Patienter ska vara medicinskt 
färdiga vid utskrivning från regionen, men verksamheten ser ett ökat inflöde av 
patienter som kommunen inte alltid har tillräckligt hög vårdnivå eller tillräckliga 
resurser för att möta. Kommunen har haft möte med region Värmland och gett förslag 
på att starta en eller flera gemensamma eftervårdsavdelningar, där kommun och region 
har ett delat ansvar. 

Byggnation av ett nytt demensboende om två demensavdelningar, med åtta platser 
vardera, pågår i Charlottenberg. Inflytt på första avdelningen beräknas i juni, med 
verksamhetsstart i augusti 2023. Andra avdelningen väntas stå klar i september 2024. 
Verksamheten ser dock behov av än fler demensplatser och beslut om en eventuell 
tredje avdelning, om åtta platser, ska behandlas i kommunfullmäktige under våren.  

Projektet ”Heltidsresan”, som syftar till att anställda ska ha rätt till heltid, pågår i Eda 
kommun. Inom vård och stöd kan den överkapacitet som det kan innebära med 
heltidstjänster användas för att bli självförsörjande inom verksamheten, så att vikarier 
inte behöver tas in för att hantera korttidsfrånvaro. Vidare pågår en översyn av vård 
och stöds personalbilaga, för att säkerställa att bilagan motsvarar det faktiska 
personalbehovet. 

Verksamheten påverkas av de ökade kostnader för livsmedel, drivmedel och 
elförbrukning som ses på nationell nivå. Verksamheten har dock små möjligheter att 
påverka förbrukningen. 

Kvartalsuppföljningar från verksamheten har under 2022 redovisats för 
socialnämnden. Redovisningen kommer att förbättras och förfinas i kommande 
uppföljningar. Bland annat ska det bli möjligt att se hur personalstyrkan ligger i 
förhållande till antalet vårdinsatser. 

Rekrytering en viktig fråga för verksamheten. Tidigare beslut om bemanningscentral 
och ökad personaltäthet syftar till att använda personalresurser på ett optimalt sätt, 
erbjuda en stabil anställning och en attraktiv arbetsmiljö. 

Beslutsunderlag
-

Comfact Signature Referensnummer: 62177SE



Sida 6 (11)

Socialnämndens protokoll 2023-01-17

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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§ 2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Diarienummer: SN/2023:5

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av diskussionen kring ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter december 2022. Uppföljningen överlämnas till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet
Det ekonomiska utfallet efter december 2022 för vård och stöd med underliggande 
verksamheter samt individ- och familjeomsorgen med underliggande verksamheter är 
vid nämndens sammanträde inte klart. 

Ekonomichef informerar om att utfallet för helåret ser ut att bli en större negativ 
avvikelse än vad prognosen efter augusti förutsåg. Den ökade avvikelsen beror till stor 
del på kostnader för den sommarersättning som utgick till ordinarie personal som tog 
extra pass under semesterperioden och en hög sjukfrånvaro under främst november 
månad.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
För åtgärd
-
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§ 3 Sjukfrånvaroredovisning
Diarienummer: SN/2023:6

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av sjukfrånvaroredovisningen efter november 2022.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef redovisar sjukfrånvaroprocent (% av sjukfrånvarotimmar och 
ordinarie arbetstid) för vård och stöd med underliggande verksamheter samt för 
individ- och familjeomsorgen med underliggande verksamheter. 

Totalt har vård och stöd en sjukfrånvaro på 7,71 % för november 2022. 
Korttidsfrånvaron (dag 1-14) står för 4,68 %. Individ- och familjeomsorgen har en 
sjukfrånvaro på 9,83 % totalt för november 2022. Korttidsfrånvaro (dag 1-14) står för 
3,48 %.

Beslutsunderlag
Redovisning av sjukfrånvarostatistik för vård och stöd samt individ- och 
familjeomsorgen efter november 2022

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 62177SE



Sida 9 (11)

Socialnämndens protokoll 2023-01-17

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 4 Internkontrollplan för vård och stöd 2023
Diarienummer: SN/2023:3

Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar följande kontrollområden för vård och stöd 2023:

 Antal upprättade genomförandeplaner ska öka (målsättning 100%). Planen 
beskriver hur en beviljad insats ska genomföras för den enskilde.

 Säkerställa att verksamheten uppfyller dokumentationsskyldigheten utifrån 
gällande lagstiftning samt utföra loggkontroller kontinuerligt under året för att 
säkerställa informationssäkerhet.

 Avvikelser och riskhantering är en viktig del av kvalitetsarbetet. För att 
säkerställa att verksamheten har följsamhet till beslutad riktlinje gällande 
avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL behöver 
avvikelserapporteringen förbättras, främst inom SoL och LSS. Uppföljning 
kommer fokusera på antal avvikelser, allvarlighetsgrad samt åtgärder, och 
jämföras med tidigare år.

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
Vård och stöds tjänsteskrivelse 2023-01-10

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Verksamhetschef vård och stöd; Sara Lundgren
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§ 5 Redovisning av delegationsbeslut
Diarienummer: SN/2023:8

Socialnämndens beslut
Socialnämnden har tagit del av följande delegationsbeslut 2023-01-17: 

Ordförande eller vice ordförandes beslut 
Inget att rapportera. 

Beslut inom vård och stöd
Avgiftshandläggare ANG beslut 2022-12-01 - 2022-12-31 om hemtjänst och särskilt 
boende.

Avgiftshandläggare JA beslut 2022-11-28 - 2023-01-12 om hemtjänst och särskilt 
boende.

Biståndshandläggare ALBF beslut 2022-11-25 - 2023-01-09 om korttidsplats, larm, 
hemtjänst, matdistribution, växelvård, dagaktivering och särskilt boende.

Biståndshandläggare FH beslut 2022-11-28 – 2023-01-12 om korttidsplats, larm, 
hemtjänst, matdistribution och särskilt boende.

Biståndshandläggare ACJ beslut 2022-11-29 - 2023-01-12 om korttidsplats, 
hemtjänst, larm, särskilt boende, matdistribution och ledsagare.

Verksamhetschef SL beslut 2022-11-01 – 2022-11-30 om avskrivning eller 
nedskrivning av skuld upp till ett basbelopp.

Beslut inom Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Socialsekreterarnas delegationsbeslut 2022-12-01 – 2022-12-31 

Beslut att avsluta utredning SoL 11:1 1
Beslut att inleda utredning SoL 11:1 5
Beslut särskilda kostnader under utredning 1
BoU Familjebehandlare 4:1 SoL beviljas 1 
BoU Familjebehandlare särskilda kostnader 1
BoU Familjehem - medgivande lämnas 6:6 SoL 3
BoU LVU - särskilda kostnader beviljas 3
BoU LVU Fastställelse av omedelbart omhändertagande 2
BoU LVU Placering Familjehem § 11 LVU 1
BoU LVU Placering Stödboende § 11 LVU 1
BoU Uppdrag IFO Familjebehandlare 4:1 SoL beviljas 1
BoU vård utom eget hem SoL 4:1 beviljas 2
Ek bistånd 4:1 och 4:3 SoL beviljas 82
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Ek bistånd 4:1 och 9:2 SoL beviljas med förskottsförmån 1
Ek Bistånd 4:1 o 4:3 SoL avslag 27
Ek bistånd i avvaktan på utredning insats beviljas 1
Ek bistånd insats beviljas 1
Ek Dödsboanmälan inges 1
Ek utredning 11:1 SoL inleds ej 5
FR Beslut om Familjehemsuppdrag 3
FR Faderskapsutredning inleds FB 2:1 1
Förlängd utredningstid - 11:2 SoL 1
Särskilda utgifter under utredning 3
Särskilda vårdkostnader beviljas 16
Utredning 11:1 SoL inleds 7
Utredning 11:1 SoL inleds ej 17
Vux Individuellt behovsprövad öppenvård SoL 4:1 beviljas 2
Vux Individuellt behovsprövad öppenvård SoL 4:1 förlängs 2
Vux Råd och stöd socialsekreterare beviljas 2
Vux Uppdrag IFO vuxna individuellt behovsprövad 2
Vux utredning 11:1 SoL inleds ej 7
Vux utredning 11:1 SoL avslutas utan åtgärd 1
Vux utredning 11:1 SoL inleds 4
Vux öppenvårdsbehandling särskild kostnad beviljas 2

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstepersoner enligt en 
delegationsordning som socialnämnden har antagit. Beslut som är fattade med stöd av 
delegation ska redovisas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det fritt att återkalla lämnad 
delegering.

Delegationsbesluten förtecknas på en övergripande nivå. Delegationsbesluten finns i 
verksamheterna och kan tas fram vid förfrågan.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2023-01-10

Beslutet skickas till
För kännedom
-
För åtgärd
-
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