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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 20 juni 2017 kl 08:30 – 12:00 

Beslutande Ledamöter 

Eva A Johansson (C) 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M), 1:e vice ordförande 

Yvonne Simonsson (S), 2:e vice ordförande 

Åke Jansson (C) 

Carina Halmberg (S) 

Monica Sandström (S) 

  

Övriga närvarande Tommy Almström, förvalt. Chef 

Mette Glesåen, sekreterare 

 

Jonas Magnusson, förvalt. Ekonom §§ 53 – 55 

Jeanette Kraft, SAID § 56 

Anna-Maria Bonskog & Birgitta Gustavsson enhetschefer SÄBO § 58 

Justerare Yvonne Simonsson  

Justeringens plats och tid Socialkontoret,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 52-61 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Yvonne Simonsson   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-06-20 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-22 Datum då anslaget tas ned 2017-07-14 

Förvaringsplats för protokollet Socialkontoret 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 52 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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§ 53 Dnr 2017-000002 042 

Budgetuppföljning 201705 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt tillsammans 

med förvaltningsekonom Jonas Magnusson. 

 

Uppföljning har gjorts med verksamhetsansvariga per 201705, ingen 

förändring mot tidigare prognos har identifierats. Prognosen är fortsatt på ett 

underskott om 1,690 mkr. Åtgärdsplan har tagits fram och i den avvaktar 

förvaltningen bland annat den rättsliga prövning rörande ett Assistans-fall 

som kan komma få en avgörande inverkan på prognosen. 

 

Förvaltningen föreslår att nästa uppföljningstillfälle som rapporteras till 

nämnden blir per 201708, det vill säga på september månads nämndsmöte då 

det är svårt att ta fram ett bra underlag tidigare än så på grund av sommarens 

semesterperioder. 

 

     

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 201705 daterad 2017-06-16      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar Budgetuppföljning 201705 daterad 2017-06-16 och 

återupptar ärendet på september månads nämndsmöte.    

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ett nytt åtgärdspaket 

med tanke på aviserat underskott, redovisning sker på september månads 

nämndsmöte.    

 

 

Expedieras till 

KS för kännedom 

Förvaltningschef 
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§ 54 Dnr 2017-000027 700 

Taxor och avgifter 2018 (SN) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

 

I dagsläget jämkar nämnden avgifterna för den enskilde som bor på särskilt 

boende inom Dals-Eds kommun, så att den har 750kr efter hen betalt 

kommunens avgifter. För att erhålla denna så kallade jämkning krävs att hen 

ansökt om bostadstillägg. Frågan har uppkommit om hur alternativen ser ut 

om 750kr regeln tas bort.  

 

Ett skriftligt förslag tillsammans med ett övergripande förslag på taxor och 

avgifter inför år 2018 har presenterats på sittande nämndsmöte.      

 

Beslutsunderlag 

 Avgifter 2018 daterad 2017-06-16   

Jämkning av avgifter för särskilt boende daterad 2017-06-16  

 

Socialnämndens beslut 

Nämnden tar del av skriftligt förslag tillsammans med det övergripande 

förslaget på taxor och avgifter inför år 2018. 

Nämnden önskar ett förtydligande gällande bland annat avlösning i hemmet, 

där nämnden önskar en konsekvensanalys kring avgift kontra avgiftsfritt. 

Nämnden efterfrågar om det finns någon statistik från andra kommuner i 

närområdet, där dessa kommuner valt att inte jämka kring motsvarigheten till 

kommunens 750kr regel - hur stor del av de äldre söker där försörjningsstöd. 

Nämnden bjuder in förvaltningsekonom till de politiska gruppmötena för att 

få en bra genomgång av 750kr frågan. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett slutgiltigt underlag för beslut och 

återupptar ärendet på september månads nämndsmöte.   

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom 
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§ 55 Dnr 2010-000025 753 

Regelverk - Föreningsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

 

Ett rikt föreningsliv är en viktig tillgång för Dals-Eds kommun och dess 

invånare. Kommunen ger bidrag till ideella föreningar som är öppna för alla, 

fungerar enligt demokratiska principer och med verksamhet och medlemmar 

inom kommunen. En levande och välkomnande föreningsverksamhet kan 

bidra till att stärka demokrati och mångfald. Socialnämnden delar årligen ut 

bidrag till föreningar som verkar inom nämndens arbetsområde.  

 

I samband med en rapport kring hanterandet av föreningsbidrag i kommunen 

så lämnade kommunens revisorer en del påpekanden om saker som behöver 

ses över i hanteringen av dessa.  

 

Uppdaterat material har tagits fram och presenterats på sittande nämnd.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Regelverk Föreningsbidrag daterad 2017-06-16     

 

Socialnämndens beslut 

Antar reviderat Regelverk Föreningsbidrag daterad 2017-06-16 som sin 

egen.  

Socialnämnden vidhåller vikten av att Dals-Eds kommun centraliserar frågan 

gällande ansökan om föreningsbidrag.    

 

Ger ansvarig handläggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda 

parter.    

 

Expedieras till 

KS 

FOKUS 

Förvaltningsekonom                
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§ 56 Dnr 2017-000066 704 

Ny lag om elektroniska cigaretter 2017-07-01 

Sammanfattning av ärendet 

Samordnad alkoholhandläggning i Dalsland (SAID)´s handläggare Jeanette 

Kraft fördrar ärende muntligt. 

 

I propositionen Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om 

e-cigaretter (Regeringens proposition 2016/17:132) föreslås en reglering av 

marknaden för e-cigaretter, med tillbehör som i stort sett överensstämmer 

med nuvarande Tobakslag (TL). 

 

Kommunerna föreslås svara för den omedelbara tillsynten 26 § TL och ta 

emot anmälan om försäljning enligt 20 § TL. Kommunen ska också kunna 

använda sanktionsmöjligheter (föreläggande och förbud) enligt 31-32 §§ TL, 

möjlighet att göra kontrollköp enligt 37 §. Samverkan mellan myndigheter, 

främst kommunen och polisen, regleras också. Regeringens förslag till beslut 

och den nya lagens ikraftträdande ligger inom en mycket kort tidsperiod 

(2017-07-01). 

 

Förslag till beslut är att nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar, 

under förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens 

proposition, att; nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen 

om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt att en ny 

produktgrupp, e-cigaretter, införs i avgiftssystemet med en avgift om 2000 kr 

vid försäljning av endast denna produktgrupp eller vid försäljning av två 

grupper (tobak och e-cigaretter) 3500 kr samt vid alla tre grupper(folköl, 

tobak och e-cigaretter) 4500 kr. 

Socialnämnden för egen del beslutar, under förutsättning av KF´s beslut, att 

uppdra åt Samordnad Alkoholhandläggning i Dalsland (SAID) att komma 

med förslag på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut 

med anledning av den nya lagen om e-cigaretter.       

 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändring i socialnämndens/motsvarande nämnds reglemente samt 

tillsynsavgifter med anledning av ny lag om elektroniska cigaretter daterad 

2017-05-19    
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige (KF) beslutar, under 

förutsättning att Riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition, 

att  

 

 En ny produktgrupp, e-cigaretter, införs i avgiftssystemet med 

en avgift om 2000 kr vid försäljning av endast denna 

produktgrupp eller vid försäljning av två grupper (tobak och e-

cigaretter) 3500 kr samt vid alla tre grupper(folköl, tobak och 

e-cigaretter) 4500 kr 

 

 Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 

lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 

 

 Socialnämnden för egen del beslutar, under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut, att uppdra åt Samordnad 

Alkoholhandläggning i Dalsland (SAID) att komma med 

förslag på uppdaterade riktlinjer, tillsynsplan samt delegering 

av beslut med anledning av den nya lagen om e-cigaretter  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS 

KF 
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§ 57 Dnr 2017-000070 700 

Ansökan om statsbidrag hos Länsstyrelsen för Personligt 

Ombud (PO) 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Personligt ombud (PO) är ett stöd för personer med psykisk funktions-

nedsättning. Dalslandskommunerna; Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och 

Åmål har kommungemensam verksamhet.  
 

Verksamhetens syfte är att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få 

möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av 

samhällets utbud av: vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på 

jämlika villkor. Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag - fristående från 

myndigheter och vårdgivare. Att kontakta ett Personligt ombud är frivilligt 

och kostnadsfritt. Huvudmän för PO verksamheten är kommunerna och 

Länsstyrelserna har i uppdrag att varje år samordna och administrera 

statsbidraget. Dalslandskommunernas kommungemensamma PO verksamhet 

har i dags dato en person anställd placerad i Melleruds kommun.       

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen beslut om Statsbidrag till kommun som bedriver verksamhet 

med personligt ombud för vissa personer med psykiska 

funktionsnedsättningar enligt SFS 2013:522 beslutsdatum 2017-05-02.       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom ansökan om statsbidrag hos Länsstyrelsen 

för verksamhet med personligt ombud för år 2017.      

 

Expedieras till 

KS för kännedom 

Melleruds kommun 
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§ 58 Dnr 2016-000102 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2017 - SÄBO 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens enhetschefer för särskilt boende (SÄBO) Anna-Maria Bonskog 

och Birgitta Gustavsson föredrar ärendet muntligt. 

SÄBO är ett samlingsnamn för äldreboende, servicehus och korttidsboende.  

På ett äldreboende finns personal tillgänglig dygnet runt. Här bor främst de 

som har stora omvårdnadsbehov. Boendet är permanent och när man flyttar 

in tar man ofta med sig egna möbler, förutom en höj- och sänkbar säng som 

tillhandahålls av boendet. Kommunens äldreboende är lokaliserad på 

Hagalid. 

Kommunens korttidsboende är lokaliserad på Edsgärdet. På ett 

korttidsboende bor man oftast en begränsad tid där det finns personal dygnet 

runt. Att få en korttidsplats kräver biståndsbeslut som ansöks om hos 

kommunens biståndsbedömare. Korttidsboende kan exempelvis vara ett 

alternativ efter en sjukhusvistelse eller som avlastning för en anhörig.  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för redovisningen från verksamhetsansvarig och 

lägger den till handlingarna.        

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

"[Skriv här]"  
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§ 59 Dnr 2017-000004 700 

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens arbetsutskott (KSAU) begärde in ett yttrande från social-

nämnden gällande Remiss - Förslag till överenskommelse och gemensam 

riktlinje för Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

mellan kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen med 

svar senast 7 juni 2017 för att kunna ta beslut innan sommaren då Västkom 

behöver svar senast 24 augusti 2017. Förvaltningschef lämnade en muntlig 

redogörelse kring reflektioner angående remissen på arbetsutskottets 

nämndmöte och det skriftliga yttrandet som KSAU fått har redovisats på 

sittande nämndsmöte. Nämnden hade inget att erinra kring förvaltnings-

chefens remissvar tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande om förslag till 

riktlinje och överenskommelse gällande nu lag ”Samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård” daterad 2017-06-12.    

 

Ledamot Monica Sandström (S) ställer en fråga kring kommunens 

köksutredning och var nämnden står i denna fråga. Förvaltningschefen tar 

med sig vem som äger frågan och återkommer i ärendet.  

 

Ledamot Monica Sandström (S) ställer en fråga kring sanering vid Hagalid. 

Enhetschef på Hagalid informerade nämnden om att man hanterar isolering 

runt ledningsrör i källaren enligt de rutiner som gäller vid asbesthantering. 

Den lukt som har funnits i Hagalids källare kom från lim när man tagit bort 

matta, denna lukt försvann när limmet avlägsnades.   

 

 

 

 

Expedieras till 

KS för kännedom 

Förvaltningschef 
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§ 60 Dnr 2017-000046 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden 

Maj 2017 

 

IFO chef Reine Dahlman 

Maj 2017 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

Maj 2017 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

Maj 2017 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

Maj 2017 

 

EKB chef Sandra Jillnevik 

Maj 2017 

 

EKB socialsekreterare Marika Rosenbaum 

Maj 2017 

 

Biståndsbedömare Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss 

Maj 2017 

 

 

SAID handläggare Yvonne Pettersson 

Maj 2017 

 

Färdtjänst handläggare Mette Glesåen 

Lista nr 59 (27 februari t o m 31 maj 2017) 

   

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.        
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§ 61 Dnr 10328  

Meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – maj 2017 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – maj 2017 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2017-06-19 

 

 

 

Övrigt        

 

 

 


