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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 20 mars 2018 kl 08:30 – 10:30 

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) 

 Ersättare 

Lena Zakariasson (S) 

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltningschef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Marie Persson, tf enhetschef socialpsykiatrin § 26 

 

Justerare  

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 21-29 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Eva A Johansson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-20 

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-20 Datum då anslaget tas ned 2018-04-10 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 21 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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§ 22 Dnr 2017-000133 042 

Bokslut 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt. 

Förvaltningschefen presenterar statistik angående bokslut 2017 hämtad från 

kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). I Kolada kan man följa 

kommuners och landstings verksamheter från år till år. Med ca 5000 

nyckeltal finns det underlag för analyser och jämförelser, såväl på 

övergripande nivå som för enskilda enheter. 

Nämnden ges information kring vad förvaltningen har för utfall på kvalité 

fokuserat på brukarbedömning för 2017; bemötande, delaktighet och 

trygghet. Fokus läggs även på vilket sätt de arbetar med att nå en utveckling 

och en ökad eller bibehållen nöjdhet.       

 

Beslutsunderlag 

Power Point spel Brukarbedömning 2017 Hemtj Särbo.ppt      

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för redovisning och information.      
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§ 23 Dnr 2018-000010 753 

Föreningsbidrag 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt socialnämndens regelverk gällande föreningsbidrag, delar nämnden in 

utdelning av föreningsbidrag i tre olika prioriteringsklasser. 

Representanter från Reumatikerföreningen i Dals-Eds kommun har haft ett 

möte med nämndens arbetsutskott med anledning av att föreningen ”tycker 

de hamnat i fel nivå”. Reumatikerföreningen har en önskan om att få tillhöra 

den högsta nivån istället för mellannivån.      

 

Beslutsunderlag 

Regelverk – föreningsbidrag (antaget av socialnämnden 201706 § 55)       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden hänvisar till Regelverk – föreningsbidrag (antaget av 

socialnämnden 201706 § 55) och står fast vid den tidigare nivå som 

Reumatikerförbundet legat i, dvs nivå B.   

 

Uppdrar till förvaltningen att se över reglementet och nivåernas storlek.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Reumatikerföreningen i Dals-Ed 

Förvaltningsekonom 
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§ 24 Dnr 2018-000030 741 

Avtal - Handläggarteam LSS fr o m jan 2018 t o m dec 2019  

Sammanfattning av ärendet 

År 2002 startade en gemensam samverkan för LSS-handläggning mellan de 

fem Dalslands kommuner. Sedan några år tillbaka samverkar fyra av de 

tidigare fem kommunerna med ett gemensamt LSS-team. 

Det nuvarande avtalet upprättades år 2013 och omfattar kommunerna; Åmål, 

Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed. Ett nytt avtalsförslag är upprättat som 

gäller från 1 januari 2018 till 31 december 2019 och förlängs därefter med 

två år i taget. Det nya avtalet ska godkännas och antas av respektive nämnd. 

Varje kommun betalar en årlig procentuell kostnad utifrån befolknings-

underlag och insatser. En justering baserad på bland annat nyttjandegrad sker 

årligen. 

Handläggarteamet har sin bas i Åmåls kommun som ansvarar för; arbets-

ledning, kompetensutveckling och administration för handläggarteamet. 

Åmåls kommun är huvudman för verksamheten och arbetsgivare för LSS-

teamets personal. 

Ett gemensamt ansvar för samtliga kommuner som ingått i avtalet är: 

• Att samverka för att utveckla verksamheten. 

• Årligen utvärdera verksamheten/verksamhetsberättelse. 

      

 

Beslutsunderlag 

 Avtal – Handläggarteam LSS datumstämplad 2018-02-13     

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta avtal för handläggarteam LSS, avtalet gäller 

från 1 januari 2018 till och med 31 december 2019 och förlängs därefter två 

år i taget.       

 

Expedieras till 

Åmåls kommun, Bengtsfors kommun och Melleruds kommun 

KS för kännedom 
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§ 25 Dnr 2018-000013 741 

Kommande behov och bemanning på LSS servicebostad 

Timmertjärn 

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget bor sex brukare på Timmertjärns servicebostad. I boendet finns 

flera brukare som har svårigheter inom olika områden såsom psykiatri och 

missbruk samtidigt som de tillhör LSS. Omfattande funktionsnedsättningar 

och nya ansökningar gör att förvaltningen behöver överväga om Timmer-

tjärnsvägens servicebostad har rätt bemanning, så att brukarna får det de 

behöver och har rätt till enligt lag.  

 

Under hösten 2017 har fyra nya boendeansökningar till bostad med särskild 

service enligt LSS i form av servicebostad inkommit. En ansökan har 

avslagits och tre är under utredning. Det troliga är att dessa tre brukare 

kommer beviljas insats i form av bostad med särskild service i form av 

servicebostad. Enligt planering kommer dessa brukare att flytta in på 

Timmertjärn, alternativt två brukare till Timmertjärn och en till Novabo.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kommande behov och bemanning på LSS servicebostad 

Timmertjärn daterad 2018-01-08.       

 

Socialnämndens beslut 

LSS verksamheten får hantera ärendet inom ramen för budgetår 2018.   

Nämnden efterfrågar konsekvensbeskrivning utifrån faktiskt utfall.    

 

 

 

 

Expedieras till 

Enhetschef LSS boende 

Förvaltningschef 
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§ 26 Dnr 2018-000006 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2018 – Socialpsykiatriska 

stödverksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Tf arbetsledare inom socialpsykiatriska stödverksamheten Marie Persson 

föredrar ärendet muntligt.  

Att arbeta inom socialpsykiatrin innebär att stödja personer med psykisk 

funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Det kan handla om allt från att 

stötta och motivera individen i en daglig sysselsättning till att stödja 

individen; med hushållssysslor, struktur och hygien eller bara vara en del i 

en social samvaro. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik 

har även möjlighet att få boendestöd i hemmet. Boendestödet syftar till att 

stötta den enskilde individen i att upptäcka och utveckla sina kunskaper som 

ett led i att stärka den funktionshindrades självförtroende och undvika att hen 

blir ensam, passiv och isolerad.     

   

 

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.      
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§ 27 Dnr 2018-000007 700 

Övriga frågor 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(11) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-20 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2018-000018 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

 

IFO chef Reine Dahlman 

Februari 2018 

 

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand 

Februari 2018 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

Februari 2018 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

Februari 2018 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

Februari 2018 

 

 

Biståndsbedömare Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss 

Februari 2018 

 

LSS förvaltningschef Tommy Almström 

Februari 2018 

 

 

Färdtjänsthandläggare Mette Glesåen 

Lista nr: 63 (29 december 2017 t o m 12 mars 2018) 

      

 

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.      
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§ 29 Dnr 10328  

Meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – februari 2018 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – februari 2018 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2018-02-28     

 

Övrigt 

  

 

 

 

 


