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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 30 januari 2018 kl 08:30 – 11:30 

Beslutande Ledamöter 

Åke Jansson (C) 

Yvonne Simonsson (S), 2:e vice ordförande 

Monica Sandström (S) 

Eva A Johansson (C) 

Britt-Marie Johansson (M), ordförande 

 

 Ersättare 

Siv Martinsson (C) ersättare för Kenneth Gustavsson (C)  

Lena Zakariasson (S) ersättare för Carina Halmberg (S) 

 

Övriga närvarande Mette Glesåen, sekreterare 

Yvonne Pettersson, DAT & Jonas Magnusson, förvaltningsekonom § 3 

Helen Johansson, praktikant 

Gun Holmquist (KD) 

Justerare Yvonne Simonsson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-11 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Britt-Marie Johansson  

 Justerare 

  

 Yvonne Simonsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-01-30 

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-30 Datum då anslaget tas ned 2018-02-20 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 1 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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§ 2 Dnr 2018-000009 042 

Budgetuppföljning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet föredras skriftligt och muntligt av förvaltningsekonom Jonas 

Magnusson. 

 

Kraven från kommunledningens budgetuppföljning har minskat angående 

antal uppföljningstillfällen för innevarande år.  

 

Under 2018 ska kommunens nämnder inkomma med budgetrapporter vid tre 

tillfällen till kommunledningen. Anledning till varför kommunledningen valt 

att ha färre rapporttillfällen är för att frigöra tid och kraft åt att bland annat 

arbeta mer med; kvalitetsuppföljning, jämförelser och eventuella åtgärder 

som kan krävas för att anpassa och vässa kommunens verksamheter 

ytterligare.  

 

För att nämnden ska få en bra möjlighet att följa förvaltningens ekonomi så 

föreslås att ytterligare två uppföljningar genomförs, se reviderat förslag på 

socialnämndens uppföljningstillfällen gällande budgetår 2018 nedan.  
 
Förslag på uppföljningstillfällen 2018 

Uppföljningsperiod Redovisning till nämnd 

Jan Feb* (Nämnd) 

Jan - mars April (KS, KF) 

Jan - aug Sep (KS, KF) 

Jan - okt Nov (Nämnd) 

Jan - dec Feb (bokslut KS, KF) 

*en tidig avstämning om verksamheterna har några väsentliga differenser mot budget – här 

görs ingen kontroll mot den faktiska bokföringen.   

   

Beslutsunderlag 

Uppföljning av ekonomi2018 (reviderad) daterad 2018-01-22 

      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner liggande förslag och antar det som sitt eget.         

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 
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§ 3 Dnr 2017-000027 700 

Taxor och avgifter 2018 (SN) 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet föredras skriftligt och muntligt av Dalslands Alkohol och 

Tobakshandläggare (DAT) Yvonne Pettersson tillsammans med ett skriftligt 

och muntligt förslag från förvaltningsekonom Jonas Magnusson. 

 

DAT redovisar förslag till deras taxor och avgifter där även övertagandet av 

tillsyn för receptfria läkemedel medräknas från och med 2018.  

 

Socialnämndens liggande förslag på taxor och avgifter för år 2018 innehåller 

bland annat förslag om att omsorgsavgiften i hemtjänsten för eget boende 

ändras från månadsavgift på 410 kr/mån till en timtaxa på 315 kr/timme.  

 

Omsorgsavgiften för korttidsboende föreslås ändras från månadsavgift till en 

dygnsavgift på 315 kr/dygn. Det vill säga att kostnaden motsvarar omsorg på 

en timme per dygn. Omsorgsavgiften för korttids kommer att ligga inom 

maxtaxan och kan maximalt bli 2044 kr/mån år 2018. 

       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxor och avgifter 2018 daterad 2018-01-10 

Tjänsteskrivelse Socialnämndens taxor 2018 datumstämplad 2018-01-11       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag om ny omsorgsavgift på kommunens 

korttidsboende enligt liggande tjänsteskrivelse, i övrigt inga förändringar 

från ursprungligt förslag från förvaltningen (SN § 71 / 2017-09-26).  

 

Tar del av DAT (Dalslands Alkohol och Tobaksenhet) redovisning av 

liggande taxeförslag och godkänner den.  

 

Socialnämnden tackar DAT´s handläggare för muntlig redovisning av deras 

verksamhetsår 2017.      

 

Expedieras till 

KS 

KF 
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§ 4 Dnr 2017-000143 750 

Ansökan om ersättning ur integrationsmedel  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet föredras skriftligt av IFO´s enhetschef Reine Dahlman.    

År 2017 har socialnämnden, via kommunens integrationssamordnare, fullt ut 

kompenserats för det ekonomiska bistånd som utbetalats till nyanlända 

hushåll som Dals-Eds kommun tagit emot inom ramen för överenskommelse 

med Migrationsverket – så kallad glappetersättningen. 

Utöver ”glappetersättningen” till nyanlända hushåll, har det i egenskap av 

ekonomiskt bistånd, beviljats 380 000kr som utbetalats i form av 

försörjningsstöd. Främst rör det sig om individer som flyttat till kommunen 

efter att ha avslutat sin etablering i annan kommun. I dagsläget klarar de 

försörjningen på egen hand eller så har de flyttat från kommunen.  

Förslag till beslut är att socialnämnden ansöker om 300 000kr för år 2017 ur 

kommunens integrationsmedel enligt kommunfullmäktige (KF) beslut § 63 

2017-08-30. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänstskrivelse Ansökan om ersättning ur integrationsmedel enligt beslut 

fattat 170830, KF § 63/2017 daterad 2018-01-02.      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ansöker om 300 000kr för ökade kostnader gällande 

ekonomiskt bistånd knutet till nyanlända för år 2017 ur kommunens 

integrationsmedel, hos kommunfullmäktige (KF).         

 

 

Expedieras till 

KF 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(13) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-30 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr 2018-000006 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2018 – besök på Linden 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ledamöter gör ett verksamhetsbesök på kommunens 

trygghetsboende Linden.  

Linden är ett så kallat trygghetsboende där det finns till trygghetslarm och 

tillgång personal för att ordna samvaro och gemensamma aktiviteter. 

Boenden på Linden har tillgång till gemensamhetslokaler i första plan. Här 

finns möjlighet att äta gemensam lunch som bokas via värdinna.  

 

Lindens husvärd finns tillgänglig måndag till fredag. Den hjälper till att 

ordna gemensamhetsträffar - aktiviteter utifrån de boendes önskemål. 

Husvärden hjälper även till med exempelvis; beställning av färdtjänst, boka 

läkarbesök eller fotvård, fylla i blanketter eller kontakta anhöriga. Lindens 

trygghetsboende ger dig som är 75 år eller äldre möjlighet att sköta ditt eget 

boende i en vanlig lägenhet, men med större gemenskap och trygghet.  

 

 

       

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.       
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§ 6 Dnr 2015-000146 741 

LSS verksamhetens utökade lokalbehov 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet skriftligt. 

Vid beslut om ombyggnation av ”Framtidens äldreboende” valdes det att inte 

ta med lokaler för LSS (lagen om stöd och service). Det valde heller inte att 

besluta om kontor, som i nuläget varit tillfälligt utlokaliserade på ett av 

kommunens äldreboende - Edsgärdet. 

 

I samband med start av ombyggnation på kommunens andra äldreboende 

Hagalid hittades bland annat en tillfällig lösning för LSS dagcenter Viljan, 

som haft sin verksamhet på Hagalid, genom att kommunen numera hyr och 

delvis anpassat ”kiosken” vid torget. 

 

Gällande kontor för chefer och tjänstemän har det varit ett flertal tillfälliga 

lösningar för sammanlagt nio personer. I dagsläget nyttjar dessa personer 

tillfälliga lokaler på Edsgärdet fram till sista augusti 2018. Under år 2017 har 

en lokalinventering skett, även utredning av ett antal scenarion med bistånd 

av kommunens fastighetsförvaltning samt Edshus har gjorts.  

 

Socialförvaltningen har gjort alternativa förslag om möjligheten att 

samlokalisera kommunala sysselsättningsinsatser i ett bredare perspektiv.  

Förslag till beslut är att socialnämnden överlämnar liggande tjänsteskrivelse 

till KS (kommunstyrelsen) och förorda en ombyggnation vid Westberga 

industrilokal. 

      

Beslutsunderlag 

TS beskrivning av socialnämndens behov av lokaler för LSS dagliga 

verksamheter samt 8-9 kontor för chefer och tjänstemän daterad 2018-01-15. 

      

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar liggande tjänsteskrivelse TS beskrivning av 

socialnämndens behov av lokaler för LSS dagliga verksamheter samt 8-9 

kontor för chefer och tjänstemän daterad 2018-01-15 som sin egen och 

överlämnar den till KS för ställningstagande. 

      

Expedieras till 

KS 
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§ 7 Dnr 2017-000123 750 

Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa 

(FOKUS & SN) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet skriftligt. 

Kommunens revisionsbolag pwc har översänt en revisionsrapport gällande 

”samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa” för behandling.   

Revisorerna har valt att granska hur kommunens socialnämnd och FOKUS-

nämnd arbetar med samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara 

illa. Syftet med granskningen är att undersöka om nämnderna har säkerställt 

goda förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet avseende det 

gemensamma arbetet kring barn som far illa eller riskerar fara illa.  

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att 

nämnderna delvis säkerställt ändamålsenlig samverkan. I granskningen 

framförs en rad förbättringsförslag och revisorerna önskar svar från 

nämnderna senast den 28 februari 2018 på vilka åtgärder som kommer att 

vidtas med anledning av granskningen.    

Tjänsteskrivelser från IFO´s enhetschef samt förvaltningschef har inkommit 

kring samverkan mellan skola och socialtjänsten. Tjänsteskrivelserna 

innehåller utvecklingsförslag om hur pågående samverkan, som redan finns 

mellan IFO och skola, kan formaliseras och förstärkas.  

    

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara 

illa datumstämplad 2017-11-21.  

IFO chefs tjänsteskrivelse daterad 2017-12-18. 

Tjänstskrivelse Samverkan Skola – socialtjänst daterad 2018-01-23      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom liggande tjänsteförslag. 

 

       

Expedieras till 

FOKUS 

Pwc 

Förvaltningschef 

KF  
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§ 8 Dnr 2017-000138 700 

Yttrande gällande Samarbetsavtal för försörjning av 

nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås-och 

tarmdysfunktion från och med 1 maj 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt. 

Sedan år 2000 har kommunerna i Västra Götalandsregionen (VGR) ett 

samarbetsavtal kring inkontinenshjälpmedel och distribution av dessa. Det 

har funnits behov av att se över avtalet med fokus på att modernisera och 

anpassa ett avtal till dagsaktuella förutsättningar och utvecklingsbehov.  

 

Upphandlad försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid 

blås- och tarmdysfunktion för VGR och länets kommuner upphör 2018-04-

30. Genom det föreslagna samarbetsavtalet inrättas ett samarbete mellan  

ingående parter avseende försörjning av ovanstående produkter att träda  

ikraft 2018-05-01.   

 

Förslaget innehåller ett huvudavtal samt fyra specifikationer. Innehållet i 

huvudavtalet ska endast kunna förändras i samband med eventuell 

förlängning. Innehållet i specifikationerna ska däremot kunna ändras under 

avtalstiden. Även nutritionsprodukter är inkluderade i avtalet. Över- och 

underskott fördelas till samtliga kunder baserat på varuvärdesomsättningen.   

Den 30 november 2017 beslutade direktionen i Fyrbodals kommunalförbund 

att rekommendera medlemskommunerna att anta samarbetsavtalet med 

Västra Götalandsregionen.     

 

Förslag till beslut är att Dals-Eds kommun ingår liggande samarbetsavtal.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningschef daterad 2018-01-15.        

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra och rekommenderar kommunfullmäktige 

(KF) att anta Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och 

förbrukningsartiklar vid blås-och tarmdysfunktion med start 1 maj 2018.       

 

Expedieras till 

KF   
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§ 9 Dnr 2018-000007 700 

Övriga frågor 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamot Monica Sandström (S) tog upp frågan kring rutiner för ersättare 

som ska gå in och läsa handlingar till socialnämndens möten – även andra 

kommunhusmöten. Återkoppling i ärendet har kommit från kommun-

ledningskontoret med skrivelsen Påminnelse om mail och digitala 

möteshandlingar daterad 2016-05-20. I skrivelsen står det bland annat att 

ersättare kan låna Ipad, antingen från den ordinarie ledamoten (som man är 

ersättare för) eller så kan hos kommunens IT avdelning tillhandahålla en.    
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§ 10 Dnr 2018-000018 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott 

December 2017 

 

IFO chef Reine Dahlman 

December 2017 

 

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand 

December 2017 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

December 2017 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

December 2017 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

December 2017 

 

Socialsekreterare Krister Stensson 

December 2017 

 

Socialsekreterare Inga-Lena Dahl Larsson 

December 2017 

 

 

Biståndsbedömare Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss 

December 2017 

 

Färdtjänsthandläggare Mette Glesåen 

Lista nr: 62 (20 oktober t o m 28 december 2017) 

 

      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.         
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§ 11 Dnr 10328  

Meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – december 2017 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – december 2017 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2018-01-03 

 

 

Övrigt        

 

 


