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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 21 november 2018 kl 08:30 – 12:00 

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) 

Åke Jansson (C) 

  

Övriga närvarande Birgitta Gustafsson, tf förvaltningschef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Jonas Magnusson, förvaltningsekonom §§ 73 – 74 

Sofia Larsson, enhetschef LSS § 75 

Anna Agdur, enhetschef familjerätten & Anette Torstensson socialsekreterare samt Reine 

Dahlman, enhetchef IFO § 80 

Justerare Eva A Johansson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 72-83 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Eva A Johansson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-11-21 

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-21 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 72 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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§ 73 Dnr 2018-000009 042 

Budgetuppföljning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

 

Socialnämnden har ett totalt ackumulerat underskott om -1,3 mkr för 

helårsprognosen fram till och med oktober månad. Prognosen för helåret 

2018 är en målstyrd prognos och inte en rak framskrivning utan bygger på 

att förvaltningen fortsätter bromsa den kostnadsutveckling som nämnden 

haft under sommarperioden 2018. I sitt fortsatta arbete med att på sikt nå en 

budget i balans är de faktorer som Socialnämnden identifierat som mest 

angelägna: att anpassa bemanning inom hemtjänst och vård- och 

omsorgsboende till brukarnas beviljade tid. 

 

      

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning per månad – oktober 2018 daterad 

2018-11-15.      

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av tjänsteskrivelse Budgetuppföljning per månad – oktober 2018 

daterad 2018-11-15 och ställer sig bakom den. 

Socialnämnden ser fram emot att ta del av den genomlysning som 

förvaltningen gör i hemtjänsten. Redovisning av genomlysningen kommer 

att ske på februari månads nämndsmöte.     

 

 

Expedieras till 

"[Skriv här]"  
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§ 74 Dnr 2018-000008 041 

Budget och mål 2019, plan 2020 - 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

 

Beslut fattas om eventuell revidering av kommunens årsplan med budget i 

november. Motiv till en sådan revidering är förändringar till följd av att yttre 

faktorer, som exempelvis; förändrat skatteunderlag, ändrad befolknings-

struktur, ändrade lagar och förordningar som påverkar kommunen så mycket 

att en omprövning blir nödvändig. Under valår fastställer och beslutar 

kommunfullmäktige (KF) skattesats senast i oktober och definitiv budget i 

slutet av november.  

Därefter bör socialnämnden se över sina bitar i målstyrningen och uppdatera 

sina verksamhetsplaner för presentation på december månads nämndsmöte. 

Förvaltningsekonom fick i uppdrag av nämndens arbetsutskott att leda 

arbetet med att ta fram fem målområden för förvaltningens målstyrning till 

dagens nämndsmöte, varav tre av dessa områden ska prioriteras. 

      

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Budget 2019 daterad 2018-11-15     

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen och ställer sig bakom tjänstskrivelse Budget 2019 

daterad 2018-11-11 och beslutar att följande tre områden ska prioriteras 

inför 2019; ledarskap, effektivitet, bemötande.     

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 
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§ 75 Dnr 2018-000112 741 

Lokaler samverkan LSS och socialpsykiatrin  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef LSS daglig verksamhet och psykiatri, Sofia Larsson, föredrar 

ärendet muntligt och skriftligt. 

 

Föredragande har fått i uppdrag att se över verksamheten LSS och 

Socialpsykiatrin, för att eventuellt finna samverkansmöjligheter i lokaler för 

verksamheterna samt arbetssätt. Detta för att på så sätt göra verksamheterna 

mer effektiva, både vad gäller ekonomi och för att täcka brukarnas dygnet 

runt behov.  

För att lösa problematiken kring lokaler och personalbrist som finns 

redovisas ett åtgärdsförslag kring omorganisation. Förslaget handlar dels om 

lokaler för administration men också om att lösa upp stödverksamheten som 

den ser ut idag. Det mest lämpliga vore att flytta boendestödsdelen till 

Timmertjärnsvägens verksamhet och att koppla ihop stödverksamhetens 

dagliga sysselsättning med Spiras dagliga verksamhet. För detaljerad 

information se tjänsteskrivelse.   

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Lokaler och samverkan LSS och socialpsykiatri daterad 

2018-10-30       

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisningen och tackar för informationen.        

 

 

 

Expedieras till 

"[Skriv här]"  
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§ 76 Dnr 2018-000124 750 

Yttrande gällande Handlingsplan för psykisk hälsa i VGR 

2018-2020 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialsekreterare Marie Persson föredrar ärendet skriftligt.  

Handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020 är ett material som tagits fram 

i samverkan mellan; VGR, kommunalförbundens samarbetsorganisation 

VästKom och brukarorganisationen NSPHiG. Planen bygger på ”Stöd till 

riktade insatser inom området psykisk hälsa”, d v s den nationella strategi 

som är resultatet av en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) och Regeringen.  

Handlingsplanen för psykisk hälsa bygger på fem fokusområden; Före-

byggande och främjande arbete, Tillgängliga tidiga insatser, Enskildas 

delaktighet och rättigheter, Utsatta grupper, Ledning, styrning och 

organisation. Handlingsplanen är uppdelad i två delar; en som riktas till 

Vuxna och en till Barn och Unga.  

Förslag till beslut är att nämnden ställer sig bakom att arbeta utifrån 

framtagen handlingsplan.     

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 

Tjänsteskrivelse Yttrande över länsgemensam Handlingsplan för psykisk 

hälsa 2018-2020 daterad 2018-10-31      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra och rekommenderar för sin del 

kommunstyrelsen (KS) att anta Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020      

 

 

 

Expedieras till 

KS 
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§ 77 Dnr 2017-000143 750 

Ansökan om ersättning ur integrationsmedel enligt beslut 

fattat 170830 (KF § 63) för 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef IFO Reine Dahlman föredrar ärendet skriftligt.    

Kommunfullmäktige (KF) fattade beslut 2017-08-30 (KF § 63) om att 

öronmärka 300 000kr per år under fem år till individ- och familjeomsorgen 

(IFO). Pengarna är avsatta för att täcka ökade kostnader för ekonomiskt 

bistånd knutet till nyanlända.  

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

ekonomiskt bistånd beviljats ungefär 400 000kr som utbetalats i form av 

försörjningsstöd. I dagsläget är cirka hälften av hushållen inte längre aktuella 

för ekonomiskt bistånd, utan de klarar sin försörjning på egen hand eller har 

flyttat från kommunen.   

Förslag till beslut är att socialnämnden ansöker om 300 000kr för år 2018 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 2018-10-23.      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ansöker om 300 000kr för ökade kostnader gällande 

ekonomiskt bistånd knutet till nyanlända för år 2018 ur kommunens 

integrationsmedel, hos kommunfullmäktige (KF).       

 

 

 

Expedieras till 

KS 
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§ 78 Dnr 2018-000099 700 

Socialnämndens sammanträdesdagar 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar år 2019 är upprättad för socialnämndens 

arbetsutskott samt socialnämnden enligt skrivelse daterad 2018-10-31.       

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens sammanträdesdagar 2019 daterad 2018-10-31      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar föreslagna sammanträdesdagar enligt skrivelse 

Socialnämndens sammanträdesdagar 2019 daterad 2018-10-31. 

 

Vidarebefordrar föreslagna sammanträdesdagar till kommunstyrelsen (KS) 

för att i mesta möjliga mån kunna synkronisera olika beslutsprocesser.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS 

FOKUS 

SN ledningsgrupp 
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§ 79 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 2018-11-09      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente 

för socialnämnden    

 

Denna paragraf är omedelbar justerad 

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 80 Dnr 2018-000006 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Agdur enhetschef familjerätten, Anette Torstensson socialsekreterare 

familjerätten och enhetschef IFO Reine Dahlman föredrar ärendet muntligt.  

Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet är placerad i Åmål och servar 

kommunerna; Åmål, Bengtsfors, Mellerud, Färgelanda och Dals-Ed. Här 

jobbar socialsekreterare både med familjerätt och familjehem. 

Hos familjerätten kan man få rådgivning och stöd i frågor som rör 

familjerätt. Det gäller exempelvis; vårdnad, umgänge, adoption och 

faderskaps-utredningar. 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska barnets bästa vara avgörande. Med stöd 

och samarbetssamtal hjälper familjerätten föräldrar att komma överens om 

vad som fungerar bäst för barnet/barnen. Familjerätten kan upprätta juridiskt 

bindande avtal om; vårdnad, boende samt umgänge. När föräldrar är i tvist 

genomför familjerätten vårdnads-, boende- och umgängesutredningar på 

uppdrag av tingsrätten. 

Familjerätten utreder och fastställer även faderskap för att säkerställa barnets 

juridiska rättigheter och vetskap om sitt ursprung. 

Efter ansökan från par eller ensamstående gör familjerätten en 

medgivandeutredning som används som underlag när någon ansöker om att 

få adoptera barn. 

Familjehemssekreterarna har som uppgift att tillhandahålla familjehem och 

kontaktfamiljer åt de berörda kommunerna. Som familjehem har man som 

uppgift att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem för stadigvarande 

boende. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn mer sällan, kanske ett eller 

ett par veckoslut per månad. De familjehem som får uppdrag via enheten 

erbjuds både utbildning och regelbunden handledning.   

     

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen och lägger den till handlingarna.       

 

Expedieras till 

"[Skriv här]"  
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§ 81 Dnr 2018-000007 700 

Övriga frågor 2018 

Sammanfattning av ärendet 

 

Ledamot Carina Halmberg (S) informerar nämnden att hon mottagit 

information gällande bemötande vid den genomlysning av hemtjänsten som 

förvaltningen genomför. Tf förvaltningschef tar med sig frågan och 

återrapportering kommer att ske på januari månads nämndsmöte den åttonde.   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Socialnämndens beslut 

      

 

Expedieras till 

"[Skriv här]"  

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(14) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-21 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 2018-000018 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott 

Oktober 2018 

 

Socialnämndens ordförande 

September 2018 

 

IFO chef Reine Dahlman 

September & oktober 2018 

 

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand 

Oktober 2018 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

September & oktober 2018 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

September & oktober 2018 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

September & oktober 2018 

 

Biståndsbedömare Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss 

September & oktober 2018 

 

LSS tf förvaltningschef Birgitta Gustavsson 

September & oktober 2018 

 

Färdtjänsthandläggare Mette Glesåen 

Lista nr 65 (4 augusti t o m 12 oktober 2018) 

 

DAT (Dalslands alkohol och tobak) handläggare Yvonne Pettersson 

Oktober 2018      

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.       
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§ 83 Dnr 10328  

Meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – september & oktober 2018 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – september & oktober 2018 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2018-10-01 & 2018-11-05          

 

Övrigt 
      

 

 

 


