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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 25 september 2018 kl 08:30 – 11:00 

Beslutande Ledamöter 

Åke Jansson (C)  

Yvonne Simonsson (S), 2:e vice ordförande 

Eva A Johansson (C) 

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

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

 Ersättare 

Lena Zakariasson (S) ersättare för Monica Sandström (S) 

Per-Erik Norlin (S) ersättare för Carina Halmberg (S) 

 

Övriga närvarande Birgitta Gustafsson, tf förvaltningschef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Jonas Magnusson, förvaltningsekonom §§ 55 – 58 

Yvonne Pettersson, handläggare DAT § 59 

Justerare Yvonne Simonsson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen,,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 61-71 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Yvonne Simonsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-09-25 

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-25 Datum då anslaget tas ned 2018-10-15 

Förvaringsplats för protokollet "[Förvaringsplats för protokollet]"  
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 Mette Glesåen  
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§ 61 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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§ 62 Dnr 2018-000009 042 

Budgetuppföljning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

 

Enligt kommunallagen och lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska 

en delårsrapport upprättas minst en gång om året av kommunen.  

 

Det har arbetats för fullt med socialförvaltningens halvårsbokslut. Aktuell 

information från förvaltningen är bland annat att LSS assistans fått 

inkomstbortfall gällande två brukare som fallit ifrån. En avdelning på särskilt 

boende har flyttat från Hagalid till Edsgärdet. Sammanfattningsvis visar 

delårsbokslutet för 2018 på ett underskott om 790 tkr.  

      

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut 2018 datumstämplad 2018-09-25    

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen gällande halvårsbokslut för 2018 

daterad 2018-09-25 och ställer sig bakom den  

 

                             Denna paragraf är omedelbar justerad     

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS 

SN ledningsgrupp 
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§ 63 Dnr 2018-000008 041 

Budget och mål 2019, plan 2020 - 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt.  

 

Socialnämnden planerar sin verksamhet för 2019 utifrån den ekonomiska 

ram som kommunfullmäktige (KF) angett för nämnden i årsplanen. Till de 

åtaganden som KF beslutar om läggs det som nämnden har att utföra till 

följd av behovsutveckling och gällande lagar. Verksamheten är till största 

delen lagbunden vilket reducerar nämndens rådighet över det som påverkar 

de kostnader som uppstår för att upprätthålla kraven på rättssäkerhet och att 

tillgodose de behov som finns hos kommuninvånarna.   

Förvaltningen har inför budget 2019 arbetat fram en del anpassningsförslag 

och tagit fram fem prioriterade områden;  

 Trygghetskamrer 

 Rehabinsatser  

 Försäljning av korttidsplatser 

 Samordning av LSS dagverksamhet samt lokaler till dem samt 

administration. 

 Trygghetsboende 
 

Detaljbudgetarbetet kommer att startas upp så fort halvårsbokslutet är klart. 

      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget och mål 2018, plan 2020-2021 daterad 2018-09-21       

 

Socialnämndens beslut 

Med hänsyn till kommande befolkningsprognos kommer nämnden fatta 

beslut om detaljbudgeten för 2019 tidigast på november månads 

nämndsmöte.       

 

 

Expedieras till 

KS 
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§ 64 Dnr 2018-000010 753 

Föreningsbidrag 2018 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt.  
 

Enligt socialnämndens regelverk för föreningsbidrag så presenteras förslaget 

indelat i tre olika klasser från A till C. Fördelningsprincipen som används är 

enligt nedan: 

 Klass A - Föreningar vars verksamhet i allra högsta grad hjälper och 

underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens 

verksamhetsområde 

 Klass B - Föreningar vars verksamhet i hög grad hjälper och 

underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens 

verksamhetsområde 

 Klass C - Föreningar vars verksamhet hjälper och underlättar för 

personer som på något sätt tangerar socialnämndens 

verksamhetsområde 

 

En redovisning på vilka som ansökt om föreningsbidrag för år 2018 har 

presenterats för nämnden.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Föreningsbidrag 2018 daterad 2018-09-21       

 

Socialnämndens beslut 

Fördelning av föreningsbidrag för år 2018 är enligt nedanstående: 

Förening Bidrag 

Edsbygdens SPF 6500 

Dals-Eds PRO 6500 

  

HRF 3500 

BRIS 3500 

Reumatikerföreningen 3500 

Attention 3500 

  

Norra Älvsborgs förening för frivilliga 
samhällsarbetare 

1500 
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Brottsofferjouren 1500 

Personskadeförbundet 1500 

  

Friskis och svettis 0 

  

Summa 31 500 kr 

 

De föreningar som inte har kompletta ansökningshandlingar kommer att få 

möjlighet att komplettera med handlingar innan de erhåller bidraget för år 

2018, om inte förfaller bidraget. 

 

Ger ansvarig handläggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda 

parter.           
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Förvaltningsekonom 
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§ 65 Dnr 2018-000078 043 

Taxor och avgifter 2019 (SN) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

 

Under år 2018 har avgiften för inflyttning vid särskilt boende följt kalender-

månaden. Förslag finns på att avgiften för särskilt boende ska påbörjas vid 

det datum som hyresavtal skrivs. Vilket i praktiken betyder att om en person 

flyttar in den femtonde i månaden så ska avgift tas ut för särskilt boende från 

och med den femtonde den aktuella månaden.  

 

I övrigt kommer inga revolutionerande förändringar gällande 

socialförvaltningens 2019 års taxor och avgifter att ske, sedvanliga påslag 

föreslås. 

      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Taxor och avgifter 2019 daterad 2018-09-21      

 

Socialnämndens beslut 

Nämnden ställer sig bakom de föreslagna avgifter som presenterats för år 

2019 i tjänsteskrivelse Taxor och avgifter 2019 daterad 2018-09-21 och antar 

den som sin egen.    

 

                             Denna paragraf är omedelbar justerad   

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 66 Dnr 2018-000006 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Handläggare för Dalslands Alkohol- och Tobaksenhet (DAT) Yvonne 

Pettersson föredra ärendet muntligt.  

 

Nämnden ges en generell information kring DAT´s taxor inför år 2019. Det 

kommer att vara en oförändrad taxa för 2019 gällande ansökan enligt 

alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare 

samt lagen om receptfria läkemedel. Däremot kommer det att bli en 

förändrad taxa enligt alkohollagen när det gäller årliga fasta och rörliga 

avgifter, samt omregistrering av bolag och tillfälliga tillstånd för 

allmänheten.  

 

De avgifter som tas ut när det gäller alkohollagen och tobakslagen får enligt 

kommunallagen (1991:900) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen 

erbjuder. Ansökningsavgifter enligt alkohollagen har för 2019 föreslagits 

ligga kvar på samma nivå som 2018 när det gäller stadigvarande 

serveringstillstånd med sänkning av avgifter för mindre ändringar i 

bolagssammansättning och omregistreringar som inte medför ägarskifte eller 

förändrat aktieinnehav.  Däremot har en förändring av både fast och rörligt 

del när det gäller tillståndsavgifter (f d tillsynsavgifter) gjorts om för att bli 

rättvisare utifrån försäljning samt vissa förändringar vid ansökan om 

tillfälliga serveringstillstånd.  

 

För taxor enligt tobakslagen kommer troligen en förändring i lagen under 

2019 och nya taxor ska beslutas efter det att lagen träder i kraft. Det är oklart 

vad som kommer att påverka handläggning och tillsyn.      

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för informationen och ber DAT´s handläggare återkomma när den 

nya tobakslagen under 2019 träder i kraft gällande nya beslut      
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§ 67 Dnr 2018-000106 700 

Revidering av Socialnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens reglemente från 2006 är i behov av revidering. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett förslag till 

reglemente för styrelse och nämnder. Materialet bygger på lagstiftningens 

innehåll den 1 juli 2018. Socialnämndens reglemente har skrivits om utifrån 

SKL´s rekommendationer. 

Förslaget har ett delvis annorlunda upplägg än det nuvarande och 

reglementet föreslår även språklig ändring utifrån ordet skall till ska.        

 

Beslutsunderlag 

Reglemente Socialnämnden datumstämplad 2018-09-03      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 

för socialnämnden    

 

Denna paragraf är omedelbar justerad 
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§ 68 Dnr 2017-000106 101 

Kommungemensam bemanningsenhet 

Sammanfattning av ärendet 

Tf förvaltningschef tillika enhetschef för socialförvaltningens flexteam 

Birgitta Gustavsson föredrar ärendet muntligt. 

Ett kommungemensamt bemanningsteam syftar till att stödja arbetet med 

kommunens utvecklingsmål genom en effektivare förvaltningsorganisation. 

Genom en gemensam enhet får man större översyn och bättre övergripande 

kontroll över bemanningen totalt sett. Det ger också förutsättningar för en 

bättre kontroll av kostnader och samordningsvinster kan lättare upptäckas. 

Detta kan ses som ett led i strategin för långsiktigt hållbar ekonomi och 

verksamhet.  

Med kommungemensamt bemanningsteam minskar sårbarheten då det 

kommer finnas två administratörer/verksamhetsledare istället för i huvudsak 

en i nuvarande organisation med enbart flexteam. För att lyckas med detta 

krävs att flexteam och nystartade bemanningsteamet succesivt byggs ihop. 

Det är av största vikt att hänsyn tas till nuvarande arbetssätt och fungerande 

rutiner. Löpande utvärdering av verksamheten och fortsätta bereda frågor vid 

behov i arbetsgrupp/styrgrupp. Vidare krävs regelbunden delaktighet och 

representation från bemanninsteam/flex i samtliga förvaltningars 

ledningsgrupper. 

I dagsläget är bedömningen att flexteam och bemanningsteam kan ligga kvar 

i respektive förvaltning under den fortsatta processen mot en samman-

slagning, för att därefter, när det bedöms lämpligt organisatoriskt övergå till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och då AMI.        

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Inrättande av Bemanningsteam daterad 2018-09-18       

 

Socialnämndens beslut 

Ställer sig bakom tjänsteskrivelsen Inrättande av Bemanningsteam daterad 

2018-09-18.          

 

Expedieras till 

KF 
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§ 69 Dnr 2018-000007 700 

Övriga frågor 2018 

Sammanfattning av ärendet 

 

 Ärendet utgår. 

 

     

 

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(14) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 2018-000018 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott 

Juni & augusti 2018 

 

Socialnämndens ordförande 

Juli & augusti 2018 

 

IFO chef Reine Dahlman 

Juni, juli, augusti 2018 

 

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand 

Augusti 2018 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

Juni, juli, augusti 2018 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

Juni & juli 2018 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

Juni, juli, augusti 2018 

 

Socialsekreterare Krister Stensson 

Juli & augusti 2018 

 

Socialsekreterare Inga-Lena Dahl 

Juni 2018 

 

Biståndsbedömare Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss 

Juni & augusti 2018 

 

Färdtjänsthandläggare Mette Glesåen 

Lista nr 64 (13 mars t o m 3 augusti 2018) 

 

DAT (Dalslands alkohol och tobak) handläggare Yvonne Pettersson 

Augusti 2018       

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.       
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§ 71 Dnr 10328  

Meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – juni, juli, augusti 2018 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – juni, juli, augusti 2018 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2018-07-04 & 2018-09-06          

 

Övrigt 
      

 

 

 


