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Justerare Åke Jansson   
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 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Åke Jansson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-09-26 

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-27 Datum då anslaget tas ned 2017-10-17 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(16) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-26 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 69 Dnr 10327 
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering ............................. 3 

§ 70 Dnr 2017-000002 042 
Budgetuppföljning 2017 ......................................................................................... 4 

§ 71 Dnr 2017-000027 700 
Taxor och avgifter 2018 (SN).................................................................................. 5 

§ 72 Dnr 2017-000003 041 
Budget och mål 2018, plan 2019-2020 ..................................................................... 7 

§ 73 Dnr 2016-000121 753 
Föreningsbidrag 2017 ............................................................................................ 8 

§ 74 Dnr 2016-000102 700 
Socialnämndens verksamhetsbesök 2017 ................................................................ 10 

§ 75 Dnr 2015-000146 741 
LSS verksamhetens utökade lokalbehov ................................................................. 11 

§ 76 Dnr 2017-000093 700 
NY organisation Personligt ombud (PO) i Fyrbodal ................................................. 12 

§ 77 Dnr 2017-000094 730 
Gemensam biståndsenhet och avgiftshandläggning Dals-Ed och Bengtsfors ............... 13 

§ 78 Dnr 2017-000004 700 
Övriga frågor ...................................................................................................... 14 

§ 79 Dnr 2017-000046 002 
Redovisning av delegationsbeslut .......................................................................... 15 

§ 80 Dnr 10328 
Meddelande ........................................................................................................ 16 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(16) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-26 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 10327  

Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för 

justering 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till dagordning föreligger. 

Val av justerare samt tid för justering utsedd.         

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordning och val av justerare.                 
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§ 70 Dnr 2017-000002 042 

Budgetuppföljning 2017 - halvårsbokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt. 

 

Socialnämndens årsprognos efter utfall juli månad visar på ett 

underskott. Prognosen på minus ca 1,9 mkr ska dock betraktas med 

viss försiktighet. Det finns vissa osäkerhetsfaktorer som troligen blir 

färdigare vid augusti månads resultat i samband med tertialrapport 2. 

Prognosen är beräknad utifrån nu kända faktorer. 

 

    

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut 17 Socialnämnden datumstämplad 2017-09-26.      

 

 

Socialnämndens beslut 

Tagit del av redovisningen och ställer sig bakom Delårsbokslut 17 

Socialnämnden datumstämplad 2017-09-26.      

 

Uppdrar till förvaltningschefen att bevaka det negativa resultatet och 

återkomma till nämnden med åtgärder i samband med tertialbokslut 2. 

 

Nämnden ser inte att den kan omfördela medel inom förvaltningens 

verksamheter i den omfattning att underskott kan undvikas. Nämnden ser 

inte heller att ändrade målformuleringar är möjliga i dagsläget. 

 

Nämnden beslutar att lyfta ärendet gällande budgetunderskottet till 

kommunstyrelsen för vidare dialog. 

 

      

 

 

Expedieras till 

Expedierad: KS                         

                    Förvaltningschef  
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§ 71 Dnr 2017-000027 700 

Taxor och avgifter 2018 (SN) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

 

Under år 2017 har avgiften för hemtjänst varit 310 kr/timma för 

serviceinsatser och 410 kr/mån för omvårdnadsinsatser. En diskussion har 

förts om att förändra avgifterna till en enhetlig timtaxa liknande den för 

serviceinsatser. Förvaltningens förslag är att förändra hemtjänsttaxan till 

enhetlig timtaxa, dvs 315 kr/timme oavsett service eller omvårdnadsinsats.  

 

Avgift för fullnutrition i särskilt boende eller korttids, dvs enbart nutrion – 

ingen vanlig mat eller dryck - föreslås vara 1500 kr/mån, typ sondmatning.  

 

Avgifterna för alkohol och tobak föreslås vara oförändrade 2018. 

 

I dagsläget sänker vi avgifterna på SÄBO enligt ett jämkningsförfarande som 

innebär att den enskilde har minst 750 kr kvar. Med hänvisning till 

kommunala likabehandlingsprincipen tas 750kr regeln bort och hänvisar till 

de statliga bidragen och Pensionsmyndigheten.  

      

Beslutsunderlag 

Jämkning av avgifter för särskilt boende daterad 2017-09-21.  

Avgift för nutritionsprodukter daterad 2017-09-12.  

Avgifter övrigt daterad 2017-09-07.   

Avgifter och tillämpningsregler inom äldre och handikappomsorgen i Dals-

Eds kommun 2018 – Socialnämnden datumstämplad 2017-09-22  

 

Socialnämndens beslut 

Fotvårdsavgift utgår med anledning av att det finns en privat utförare. 

 

Förtydliga ”hyra parboende” så det står ”hyra parboende per person” så 

taxan för särskilt boende inte misstolkas. 

 

Ta ut en distributinsavgift för matlåda med 10kr per hushåll och dag. 
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Förslag som ligger från MAS är att sänka avgiften för fullnutrition till 1500 

kr då regionen subventionerar till denna nivå. Nämnden beslutar att inte 

ändra nuvarande taxor och återremitterar frågan för vidare utredning. 

 

Hemsjukvården (HSV) inför timtaxa likvärdig hemtjänstens timtaxa vid 

halvårsskiftet 2018, dvs 1 juli 2018. Taxans nivå för HSV beslutas i samband 

med införandet vid halvårsskiftet 2018. Förvaltningen får i uppdrag att föra 

dialog med övriga Fyrbodals kommuner för att se om det är möjligt att 

harmonisera taxan kommunerna emellan.  

 

Omvårdnadsavgift för korttids hanteras likvärdigt som för särskilt boende. 

 

I övrigt antas de föreslagna avgifter som presenterats för år 2018.    

 

Ger förvaltningsekonom i uppdrag att bjuda in SPF och PRO till ett 

informationsmöte kring socialförvaltningens taxor och avgifter 2018.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 

KS                                
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§ 72 Dnr 2017-000003 041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt. 

 

Förvaltningen har tagit fram ett muntligt grundförslag och beslut kommer att 

fattas senare i höst. 

 

      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av muntlig information.  

Ärendet kommer att återupptas på oktober månads nämndmöte då en 

delredovisning kommer att ske.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 
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§ 73 Dnr 2016-000121 753 

Föreningsbidrag 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

 

Enligt socialnämndens regelverk för föreningsbidrag så presenteras förslaget 

indelat i tre olika klasser från A till C. Fördelningsprincipen som används är 

enligt nedan: 

 Klass A - Föreningar vars verksamhet i allra högsta grad hjälper och 

underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens 

verksamhetsområde 

 Klass B - Föreningar vars verksamhet i hög grad hjälper och 

underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens 

verksamhetsområde 

 Klass C - Föreningar vars verksamhet hjälper och underlättar för 

personer som på något sätt tangerar socialnämndens 

verksamhetsområde          

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Föreningsbidrag daterad 2017-09-21      

 

Socialnämndens beslut 

Fördelning av föreningsbidrag för år 2017 är enligt nedanstående: 

 Förening  Bidrag 

 Edsbygdens SPF 6 500 

 Dals-Eds PRO 6 500 

   

 Bris region väst 3 500 

 HRF 3 500 

 Dals Eds reumatikerförening  3 500 

 Attention Dals-Ed 3 500 

   

 Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare 1 500 

 Personskadeförbundet RTP* 1 500 

 ATSUB 1 500 

 Brottsofferjouren 1 500 

   

 Totalt 33 000 kr 
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*Personskadeförbundets ansökningshandlingar är i dagsläget inte kompletta 

så om de kompletteras med efterfrågade handlingar erhåller de bidrag för år 

2017, om inte förfaller bidraget. 

 

Ger ansvarig handläggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda 

parter.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningsekonom                           
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§ 74 Dnr 2016-000102 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för hemsjukvård (HSV) och Rehab Kerstin Iresjö föredrar 

ärendet muntligt. 

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor som är utbildade för insatser allt från 

enkel sjukvård till vård som annars skulle kräva sjukhusvård. Vården 

omfattar alla åldersgrupper och även i livets slut. 

Om du behöver sjukvårdande behandling i hemmet, och på grund av 

sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral eller 

annan vårdgivare har du möjlighet att få kommunal hemsjukvård. 

Insatser från hemsjukvården får personer som har ett varaktigt omvårdnads- 

eller sjukvårdsbehov och som av medicinska skäl inte kan ta sig till 

primärvårdens distriktssköterska. Det är den enskildes behov och 

livssituation som avgör insatserna från hemsjukvården. 

All vård planeras av hemsjukvårdens sjuksköterskor tillsammans med den 

enskilde och olika yrkesfunktioner som exempelvis; behandlande läkare, 

arbetsterapeut, sjukgymnast och hemvården.       

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för redovisningen från verksamhetsansansvarig och 

lägger den till handlingarna.       
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§ 75 Dnr 2015-000146 741 

LSS verksamhetens utökade lokalbehov 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt. 

 

En skriftlig behovsanalys rörande LSS samlade lokalbehov har tagits fram av 

förvaltningen, det pågår ett resonemang utifrån två alternativa spår. 

  

 

 

 

 

     

Beslutsunderlag 

Lokaler LSS dvht/socialpsykiatri och kontor datumstämplad 2017-09-26. 

 

     

Socialnämndens beslut 

Uppdrar till förvaltningschefen att ta kontakt med kommunens övriga 

förvaltningar för eventuell samlokalisering av nämndens verksamheter enligt 

spår 2. 

Förvaltningschef får i uppdrag att ta fram en formell skrivelse till 

kommunstyrelsen (KS) som överlämnas.   

 

 

 

 

 

     

 

Expedieras till 

Förvaltningsekonom 

KS för kännedom 
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§ 76 Dnr 2017-000093 700 

NY organisation Personligt ombud (PO) i Fyrbodal 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2015 identifierade socialcheferna området personligt ombud 

som ett verksamhetsområde som man skulle kunna samarbeta kring i 

Fyrbodal. Beredningen välfärd ställde sig bakom detta i september 2015 

och en arbetsgrupp tillsattes. Ett förslag har arbetats fram av en arbetsgrupp 

med Lena som ansvarig socialchef. Förslaget har diskuterats i socialchefs-

nätverket vid två tillfällen och är nu framme vid ett förslag som de vill 

föreslå politiken att ställa sig bakom. 

 
Förslaget innebär att sammanlagt sju personliga ombud, varav en är 

chef, anställs av en värdkommun i Fyrbodal. Tjänsterna fördelas på tre 

placeringsorter utifrån geografisk spridning. Kostnaden fördelas per 

capita. 

 

Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas planeras det för att den nya 

organisationen etableras under första kvartalet 2018. För att det ska kunna 

ske måste rekrytering av chef för verksamheten påbörjas under hösten 2017.  

      

Beslutsunderlag 

Fyrbodal - Beredningen Välfärd daterad 2017-04-05 (beslut nr 4). 

Kompletterande uppdrag PO i fyrbodal (powerpoint)   

Personligt ombud i Fyrbodal organiserat via Värdkommun- utredning på 

uppdrag av socialcheferna i Fyrbodals 14 kommuner daterad 2017-01-18 

Tjänsteskrivelse Personligt ombud daterad 2017-09-12 

      

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom en gemensam organisation för personligt 

ombud i kommunerna inom Fyrbodal, enligt förslag två, samt att godkänna 

Trollhättans kommun som värdkommun för verksamheten.  

 

Socialnämnden beslutar att avsätta 38 958kr/år för gemensam organisation 

för personligt ombud.   

 

Expedieras till 

Fyrbodals kommunförbund   
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§ 77 Dnr 2017-000094 730 

Gemensam biståndsenhet och avgiftshandläggning Dals-Ed 

och Bengtsfors 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt. 

 

En utmaning som kommunerna har att hantera är ny lagstiftning och uttalad 

viljeinriktning inom regionvården. Den nya lagstiftningen innebär ett ökat 

krav på att kunna ”ta hem” färdigbehandlade patienter i en snabbare takt. 

Utifrån regionens perspektiv har man klarlagt att slutenvården ska minska 

och att vården, om möjligt ska ske i nära vård, med utgångspunkt det egna 

hemmet.   

 

I dagsläget bedöms det att inga nya resurser behövs för att genomföra en 

sammanslagning av enheterna. Däremot kommer Dals-Eds kommun behöva 

fler biståndshandläggare inom snar framtid om inget görs. I dagsläget arbetar 

det 7, 0 årsarbetare inom de två kommunerna. Tanken är att ledning och 

styrning ska ske precis som i övriga Dalslandssamarbeten, via en styrgrupp 

som träffas och stämmer av en gång i månaden.  

      

Beslutsunderlag 

Gemensam biståndsenhet och avgiftshandläggning Dals-Ed och Bengtsfors 

daterad 2017-08-30.         

 

Socialnämndens beslut 

Dals-Eds kommun ska ingå som en part i en gemensam bistånds- och 

avgiftsenhet tillsammans med Bengtsfors kommun.       

 

 

 

 

Expedieras till 

Bengtsfors kommun 

KS för kännedom 

Förvaltningschef 
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§ 78 Dnr 2017-000004 700 

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström tar upp frågan kring kvalitetssäkring vid 

elavbrott med anledning av kommunens senaste elavbrott. I flera av 

socialförvaltningens verksamheter finns det elektrisk utrustning som krävs 

för att säkerställa att våra ”kunder” har en säker och god vård. Det är ibland 

helt avgörande, som livsuppehållande apparatur, men det är också 

”vardagsmaterial” som trycksårs-madrasser. Dessa blir mer skadliga än 

andra om det står utan el en längre tid. Som ytterst ansvarig för kommunens 

hälso- och sjukvård och socialförvaltningens övriga verksamheter, anser 

förvaltningschefen att det behövs en systematisk kartläggning av behoven av 

reservel i respektive verksamhet.  

 

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Reservkraft? daterad 2017-09-14      

 

 

Socialnämndens beslut 

Uppdrar till förvaltningschef att ta fram ett händelsescenario med anledning 

av aktuellt strömavbrott och vidarebefordra skrivelsen till kommunstyrelsen 

(KS). Detta för att upplysa kommunstyrelsen (KS) om vikten av fungerande 

reservkraft i kommunens kritiska verksamheter.     

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 

KS 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(16) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-26 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr 2017-000046 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

 

IFO chef Reine Dahlman 

Augusti 2017 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

Augusti 2017 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

Augusti 2017 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

Augusti 2017 

 

EKB chef Sandra Jillnevik 

Augusti 2017 

 

EKB socialsekreterare Marika Rosenbaum 

Augusti 2017 

 

Biståndsbedömare Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss 

Juli & Augusti 2017 

 

Förvaltningschef Tommy Almström / LSS 

Augusti 2017 

 

       

 

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.        
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§ 80 Dnr 10328  

Meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – augusti 2017 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – augusti 2017 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2017-08-29 

 

 

 

Övrigt             

 

 

 

 


