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§ 96 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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§ 97 Dnr 2017-000003 041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt. 

Registerbaserad befolkningsprognos är den som ligger till grund för 

kommunens beräkningar av statsbidrag och utjämning samt den 

demografiska resursfördelningen inom socialnämnden.  

Kvalitetsfaktorer som genomsyrar hela verksamhetsplanen är att alla 

arbetstagare i förvaltningens verksamheter är delaktiga gällande kommunens 

tre nyttor; kundnytta, medarbetarnytta samt ekonominytta.  

En del av grundprinciperna i socialförvaltningens verksamhetsplan för år 

2018 är bland annat att kommuninvånarna ska känna sig trygga och säkra.       

 

 

Beslutsunderlag 

PPT Socialnämndens förslag budget – 18 datumstämplad 2017-12-19 

Verksamhetsplan 2018 Socialnämnden datumstämplad 2017-12-19      

 

 

 

 

Socialnämndens beslut 

Antar föreslagen budget för år 2018 och Verksamhetsplan 2018 

Socialnämnden datumstämplad 2017-12-19.      

 

 

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 

KS för kännedom 
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§ 98 Dnr 2016-000074 700 

Socialnämndens delegationsordning  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av delegationsordningen för att 

komplettera och aktualisera ett antal beslutspunkter. Nedanstående förslag 

har inkommit:  

 

Förslag till förändring och komplettering av socialnämndens delegations-

ordning från IFO enheten har inkommit gällande LVU beslut; nr 167 – 169.  

 

Förvaltningschefen redovisar skriftligt förslag gällande vissa förändringar i 

delegationsordningen gällande barn och unga samt vuxna beslut; nr 92, 93 

och 96.  

      

Beslutsunderlag 

PPT Socialnämndens delegationsordning datumstämplad 2017-12-19.     

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att komplettera delegationsordning med de 

föreslagna revideringarna och antar dem.  

Socialnämnden utökar även delegation LVU beslut; nr 167 – 168- med att  

1:e vice ordförande Britt-Marie Johansson samt 2:e vice ordförande Yvonne 

Simonsson i brådskande fall, i ordförandes frånvaro, kan fatta beslut i 

avvaktan på socialnämndens beslut.     

 

 

 

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 
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§ 99 Dnr 2017-000100 700 

Gemensamt HVB för Ed, Bengtsfors och Mellerud 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för EKB Dalsland Sandra Jillnevik föredrar ärendet skriftligt. 

Socialnämnden avslog (SN § 85 2017-10-25) förslag om att utreda 

förutsättningarna för ett kommungemensamt HVB med Bengtsfors och 

Mellerud. 

Den 9 november 2017 presenterade Lagrådet en lagrådsremiss angående 

ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som 

innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande 

barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om; 

 kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering, 

 placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen 

(2001:453) i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller 

 synnerliga skäl finns och länsstyrelsen godkänner placeringen. 

Dessa lagändringar föreslås träda i kraft den 1 maj 2018. 

Förslag till beslut enligt enhetschef EKB är att socialnämnden ytterligare en 

gång ser över möjligheten för ett kommungemensamt HVB med Bengtsfors 

och Mellerud.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänstskrivelse Begränsade möjligheter för en kommun att placera ett 

ensamkommande barn i annan kommun än anvisningskommunen daterad 

2017-11-13.      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden håller fast vid sitt tidigare beslut (SN § 85 2017-10-25).       

 

Expedieras till 

Enhetschef EKB Dalsland, Sandra Jillnevik – Bengtsfors kommun 

KS för kännedom 
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§ 100 Dnr 2016-000102 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Stina Leander och 

socialt ansvarig samordnare (SAS) Sarah Ericsson föredrar ärendet muntligt. 

 

Kommunens MAS ger råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor. Den arbetar 

med riktlinjer, rutiner och instruktioner till personalen för att säkra vård-

kvalitén. MAS är den som ska se till att det finns rutiner för att hantera 

avvikelser och klagomål och som anmäler till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) enligt Lex Maria, om en patient utsatts för allvarlig skada 

eller risk för skada i samband med vård och behandling.  

 

En SAS arbetsuppgift är bland annat att ha tillsyn enligt socialtjänstlagen 

och enligt LSS och samordna, kvalitetsutveckla samt granska den sociala 

dokumentationen inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet. En SAS 

ger råd och stöd till personal när det gäller att hantera klagomål och 

avvikelser. Den ansvarar även för utredning och bedömning av 

missförhållande enligt Lex Sarah liksom för anmälan till IVO vid allvarligt 

missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.      

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.      
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§ 101 Dnr 2017-000121 700 

Överlåtelse av tillsyn avseende receptfria läkemedel 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet föredras skriftligt av Dalslands Alkohol- och Tobaksenhets (DAT) 

handläggare Yvonne Pettersson. 

 

Tillsyn av receptfria läkemedel har handlagts av Dalslands miljökontor sedan 

1 november 2009. Tillsynen omfattar också kontrollköp av receptfria 

läkemedel. Dessa läkemedel kontrollerades tidigare med luftfuktighet och 

värme, men det har inte varit aktuellt de senaste åren. Numer kontrolleras 

bäst före-datum främst och att rätt information lämnas till kund, samt 

åldergränskontroll. 
 
Med anledning av att DAT tagit över ansvaret avseende e-cigaretter med 

tillbehör, föreslår Dalslands miljökontor att DAT även övertar tillsynen av 

receptfria läkemedel. Det gör att handlaren/försäljningsstället har en ingång 

till kommunen när det gäller försäljning av; folköl, tobak, e-cigaretter och 

receptfria läkemedel vilket det underlättar vid kontakter med mera.  
Då DAT även har vana att göra kontrollköp hos handlarna så kan detta 
vara ytterligare anledning till att överta handläggningen och tillsynen 
av receptfria läkemedel. 
 

 
Förslag till beslut är att nämnden beslutar att överlåta handläggning och 
tillsyn till DAT, Melleruds kommun, gällande lagen om receptfria 
läkemedel.  
      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse övertagande av tillsyn och handläggning 

avseende receptfria läkemedel (2009:730) datumstämplad 

2017-11-20.       

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att överlåta handläggning och tillsyn till Dalslands 

Alkohol- och Tobaksenhet (DAT), gällande lagen om receptfria läkemedel 

under förutsättning att det medföljer en finansiering från Dalslands 

miljökontor.       

 

Expedieras till 

Dalslands Alkohol- och Tobaksenhet (DAT) 

Dalslands miljökontor 

KSAU  
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§ 102 Dnr 2017-000122 700 

Trygg och effektiv utskrivning för slutenvården 

Sammanfattning av ärendet 

Nya handlingar avseende överenskommelse och riktlinje för ”Trygg och 

effektiv utskrivning från slutenvården” har inkommit till nämnden från 

Fyrbodal.  

Överenskommelsen bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 

2017-2020 och tydliggör huvudmännens gemensamma ansvar för en trygg 

och säker övergång till öppenvård, kommunal hälso- och sjukvård eller 

socialtjänst vid utskrivning från slutenvård. Den reglerar också parternas 

ansvar för samverkan och beskriver ansvarsfördelningen. Till denna 

överenskommelse finns gemensam riktlinje som beskriver parternas ansvar i 

utskrivningsprocessens olika moment. 

Syftet med nya förslag till överenskommelse och riktlinje är att de ska gälla 

från och med 2018-01-01 till och med 2018-09-24 i väntan på nya 

gemensamma bestämmelser för kommunernas betalningsansvar.        

 

Beslutsunderlag 

Förslag Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård samt Gemensam riktlinje om in- och utskrivningar från sluten 

hälso- och sjukvård daterade 2017-11-14.        

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslag Överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 

samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt 

Gemensam riktlinje om in- och utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård 

daterade 2017-11-14.        

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 

KS för känndom 

Västkom 
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§ 103 Dnr 2017-000004 700 

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens ekonomichef Lars Hustoft förtydligar att ekonomiavdelningen 

har gjort ett misstag gällande socialnämndens taxor och avgifter, vilket 

resulterar i att socialnämndens taxor och avgifter för 2018 kommer att tas på 

kommunfullmäktiges (KF) möte i februari 2018. Därmed kommer 2018 års 

taxor och avgifter för socialnämnden att gälla fullt ut först i mars 2018. 

 

Ledamot Monika Sandström (S) tar upp frågan angående rutiner för ersättare 

som ska kunna gå in och läsa handlingar till socialnämndens möten, och 

även andra möten i kommunhuset. Socialnämndens ordförande poängterar 

att det borde vara möjligt att ta upp respektive handlingar på egen dator i de 

fall man inte blivit tilldelad en kommunal platta. Nämnden vidarebefordrar 

problemställningen till kommunens IT avdelning och ber att få återkoppling 

kring en fungerande lösning samt tillhörande rutinbeskrivning.  

 

Socialnämndens ordförande önskar en återkoppling angående kommunens 

samarbete mellan AMI och IFO till nästkommande nämndsmöte i januari 

2018.     

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunens IT enhet 

IFO 

AMI 

Kommunens ekonomi avdelning 
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§ 104 Dnr 2017-000046 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott 

November 2017 

 

IFO chef Reine Dahlman 

November 2017 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

November 2017 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

November 2017 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

November 2017 

 

 

EKB chef Sandra Jillnevik 

November 2017 

 

 

Biståndsbedömare Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss 

November 2017 

 

Förvaltningschef Tommy Almström / LSS 

November 2017 

    

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.        
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§ 105 Dnr 10328  

Meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – november 2017 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – november 2017 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2017-12-05 

 

 

Övrigt             

 

 

 


