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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 24 april 2018 kl 08:30 – 10:45 

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 

Carina Halmberg (S) 

Monica Sandström (S) 

 Lena Kunell (KD) ersättare för Åke Jansson (C) ej beslutande §§ 30-31 

 

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltningschef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Mikael Hagelbrand, LSS handläggare § 36 

Justerare Carina Halmberg 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 30-39 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Carina Halmberg  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-04-24 

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-02 Datum då anslaget tas ned 2018-05-23 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

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

§ 31 Dnr 2018-000009 042 
Budgetuppföljning 2018 - tertialrapport.................................................................... 4 

§ 32 Dnr 2017-000022 700 
Intern kontrollplan 2017 ......................................................................................... 5 

§ 33 Dnr 2018-000011 700 
Intern kontrollplan 2018 ......................................................................................... 6 

§ 34 Dnr 2018-000049 700 
Utökning av tjänst - enhetschef hemsjukvården (HSV) ............................................... 7 

§ 35 Dnr 2018-000057 730 
Rekommendation för arbete med ökad kvalitet i särskilt boende för äldre 

med fokus på natten ............................................................................................... 8 

§ 36 Dnr 2018-000006 700 
Socialnämndens verksamhetsbesök 2018 – LSS handläggare ...................................... 9 

§ 37 Dnr 2018-000007 700 
Övriga frågor  ..................................................................................................... 10 

§ 38 Dnr 2018-000018 002 
Redovisning av delegationsbeslut .......................................................................... 11 

§ 39 Dnr 10328 
Meddelande ........................................................................................................ 12 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 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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§ 31 Dnr 2018-000009 042 

Budgetuppföljning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet föredras muntligt och skriftligt av förvaltningsekonom Jonas 

Magnusson och förvaltningschef Tommy Almström. 

 

Totalt sett ligger prognosen för förvaltningen på ett underskott om 1,020 

mkr. Det skiljer en del i orsakerna till underskottet och det finns farhågor för 

ytterligare problem. 

 

I dagsläget finns inga åtgärder planerade för att hantera underskottet, men 

summerat så arbetar förvaltningen kontinuerligt med dessa avvikelser. 

      

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning per månad – mars 2018 datumstämplad 2018-04-24      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen per mars 2018. 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbeta med 

framtagande av åtgärder för att kunna se till att verksamhetens kostnader 

ligger i paritet med budget 2018.         
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KS 

SN ledningsgrupp 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(12) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-24 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 2017-000022 700 

Intern kontrollplan 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet skriftligt.  

 

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll har kommunfullmäktige (KF) 

det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska varje år anta en särskild plan 

för uppföljning av den interna kontrollen en så kallad internkontrollplan. 

 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt 

från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i 

internkontroll planen. En återrapport av genomförda granskningar har 

lämnats till nämnden.  

      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Internkontroll 2017 uppföljning datumstämplad 2018-04-

10.       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad rapportering av utförda 

granskningar enligt 2017 års internkontrollplan - Internkontroll 2017 

uppföljning datumstämplad 2018-04-10.        
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§ 33 Dnr 2018-000011 700 

Intern kontrollplan 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet skriftligt.  

 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll har kommunfullmäktige (KF) 

det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska varje år anta en särskild plan 

för uppföljning av den interna kontrollen en så kallad internkontrollplan.  

 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt 

från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i 

internkontrollplanen. Årligen ansvarar varje enskild nämnd för att intern 

kontroll sker inom respektive nämnds verksamhetsområde. 

 

Förslag till innevarande års internkontrollplan har presenterats på sittande 

nämndsmöte.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2018 daterad 2018-04-16.      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till kontrollplan 

Internkontrollplan 2018 daterad 2018-04-16.  

Uppdrar till förvaltningschef att se över socialförvaltningens 

dokumenthanteringsplan. 

Gällande granskning av förvaltningens delegationsordning kommer ansvaret 

att ligga hos kommunens SAS (socialt ansvarig samordnare) från och med år 

2019.     
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KF 
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§ 34 Dnr 2018-000049 700 

Utökning av tjänst - enhetschef hemsjukvården (HSV) 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet föredras muntligt och skriftligt av förvaltningschef Tommy 

Almström. 

Område Hälso- och sjukvård ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård 

inom särskilt boende samt hemsjukvård i ordinärt boende. Verksamheten står 

inför nya utmaningar och formar framtidens hälso- och sjukvård i 

kommunen.  

Enhetschef för hemsjukvård har det operativa ansvaret för; personal, 

ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö. Enhetschefen tar ansvar för 

att driva verksamheten kostnadseffektivt med hög vårdkvalitet och 

patientsäkerhet, även för att driva processinriktat förbättringsarbete som 

leder verksamheten framåt. Att bidra till god samverkan med övriga 

vårdgivare är även en av de viktigaste uppgifterna i rollen som enhetschef.  

Sysselsättningsgraden för enhetschef på hemsjukvården och rehab är i 

dagsläget 70%.         

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att utöka sysselsättningsgraden för enhetschef på 

hemsjukvården och rehab till 100%.      
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Förvaltningsekonom 

Förvaltningschef 
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§ 35 Dnr 2018-000057 730 

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet i särskilt 

boende för äldre med fokus på natten 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen föredrar ärendet muntligt. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en rekommendation 

för att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för hur de 

äldre har det. Arbetet har skett i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges 

socialchefer, FAMNA (riksorganisation för idéburen vård och omsorg) och 

vårdföretagarna.  

 

Våren 2016 avslog regeringen Socialstyrelsens förslag till 

bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Istället för bemannings-

föreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen 

(2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara 

styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. I inrådan anges 

fyra områden som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättrings-

arbetet; koll på läget, planera utifrån individens behov, ta fram en strategi för 

att utveckla digitaliseringens möjligheter och ledarskap.  

      

Beslutsunderlag 

Sätt ljus på natten – Bildspel om varför en rekommendation behövs (PPT)  

Mall för PM/beslut om att anta rekommendation (word)     

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram en handlingsplan 

utifrån SKL´s rekommendation för arbete med ökad kvalité i särskilt boende 

för äldre med fokus på natten.      

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 
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§ 36 Dnr 2018-000006 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet föredras muntligt av LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionsnedsatta) handläggare Mikael Hagelbrand.  

Sedan några år tillbaka samverkar fyra av de tidigare fem kommunerna med 

ett gemensamt LSS-team. De aktuella kommunerna är Åmål, Bengtsfors, 

Mellerud och Dals-Ed.  

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och 

varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de 

behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken 

service de får.  

LSS innehåller många olika typer av stödinsatser. I de arbetsuppgifter som 

en LSS handläggare vid socialtjänsten har ingår att ta emot och utreda 

ansökningar från barn och vuxna som ansöker om en insats. Handläggarna 

har i regel inte ansvar för någon verkställighet. När ett beslut har fattats och 

skickats till sökande skickas en beställning till utförarna som ska se till att 

insatsen verkställs.     

LSS handläggaren informerar nämnden om att staten håller på med en 

övergripande LSS utredning där det ska göras en grundläggande översyn av 

incitament och förutsättningar för val av personlig assistent, nödvändiga 

förändringar i regelverket samt genom förstärkt kvalitet och träffsäkerhet i 

övriga insatser i LSS. Uppdraget som Statens Offentliga Utredningar har fått 

ska redovisas i ett betänkande senast den 1 oktober 2018.    

 

 

Socialnämndens beslut 

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

Övriga frågor 2018 

Sammanfattning av ärendet 

 

Sedan den 4 december 2017 har den kommunala hälso- och sjukvården i 

Dals-Ed gått med i Samverkande sjukvård. I konceptet ingår 

samverkansuppdrag mellan vårdgivare, bland annat IVPA-uppdrag (i väntan 

på ambulans). Ledamot Carina Halmberg (S) efterfrågar om det finns någon 

statistik gällande samverkande sjukvård. Nämnden ger förvaltningschef i 

uppdrag att ta fram en halvårs avstämning till juni månads nämndsmöte. 
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§ 38 Dnr 2018-000018 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

 

Socialnämndens arbetsutskott 

Mars 2018 

 

IFO chef Reine Dahlman 

Mars 2018 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

Mars 2018 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

Mars 2018 

 

Socialsekreterare Sara Myrberg 

Mars 2018 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

Mars 2018 

 

 

Biståndsbedömare Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss 

Mars 2018 

 

LSS förvaltningschef Tommy Almström 

Mars 2018 

      

 

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.       
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§ 39 Dnr 10328  

Meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – mars 2018 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – mars 2018 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2018-04-06     

 

Övrigt 

      

 

 

 

 


