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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 18 december 2018 kl 08:30 – 11:00 

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) 

  

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltningschef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Jonas Magnusson, förvaltningsekonom § 85 

Christina Larsson, tf enhetschef HSV & Anna-Maria Bonskog, enhetschef SÄBO § 86 

 

Justerare Carina Halmberg  

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 84-90 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Carina Halmberg   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-12-18 

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-18 Datum då anslaget tas ned 2019-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 84 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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§ 85 Dnr 2018-000008 041 

Budget och mål 2019, plan 2020 - 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

 

I samråd med socialförvaltningens enhetschefer konstaterar förvaltnings 

ekonom att sammanställning av verksamhetsplaner för 2019 på enhetsnivå 

inte hinns med i den takt som planerats.   

 

Socialförvaltningen har muntligen presenterat en övergripande verksamhets- 

och budgetplan 2019 för socialnämnden. Förvaltningen ger förslag på att få 

återkomma med verksamhetsplanerna för respektive verksamhet på 

nästkommande nämndsmöte 30 januari 2019. På detta vis så kan nämnden 

uppfylla kraven på att presentera en budget och verksamhetsplan för 2019 

som kan gå vidare till kommunledningen för vidare behandling enligt 

tidsplan.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2019 daterad 2018-12-17 samt muntlig redovisning.        

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden återupptar ärendet på nästkommande nämndsmöte den 30 

januari 2019 för att för att få verksamhetsplanerna på plats.  

Socialnämnden beslutar att genomföra en genomlysning av socialför-

valtningens samtliga verksamheter fram till och med år 2022. 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningschef att ta fram en plan för 

genomförandet. Genomförandeplanen presenteras på april månads 

nämndsmöte 2019.        

 

Expedieras till 

KF 

SN ledningsgrupp 
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§ 86 Dnr 2016-000074 700 

Socialnämndens delegationsordning  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 september 2018 trädde nya och modernare adoptionsregler i kraft. 

Med anledning av de nya reglerna har det införts ett nytt kapitel 4 i 

föräldrabalken om adoption, med nya bestämmelser gällande adoptions-

utredningar. Det är numera samma ordning som i mål om vårdnad, boende 

och umgänge som gäller. Det innebär bland annat att nämnden ska utse en 

utredare i ett adoptions-ärende så fort ärendet har inletts i tingsrätten.  

  

Familjerätten i Åmål föreslår att nämnden delegerar rätten att utse utredare i 

adoptionsärenden till samordnare familjerätt/avdelningschef IFO.  

Vidare är det enligt bestämmelserna inte längre socialnämnden som ska yttra 

sig till domstolen, utan utredaren som fått socialnämndens uppdrag att 

genomföra adoptionsutredningen. Med anledning av denna lagändring bör 

punkten Yttrande tilltingsrätten gällande adoption strykas från 

Socialnämndens delegationsordning.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2018 från Åmåls nämndsekreterare 

Pierre Carroz 

Meddelandeblad daterat september 2018 från Socialstyrelsen om modernare 

adoptionsregler      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att delegera rätten att utse en utredare i adoptions-

ärenden till samordnare familjerätt/avdelningschef IFO enligt 4 kapitlet 14 § 

föräldrabalken.  

 

Socialnämnden noterar vidare att punkten Yttrande till tingsrätten gällande 

adoption stryks från delegeringsreglementet enligt 4 kapitlet 15 § 

föräldrabalken.       

 

Expedieras till 

IFO 

Åmåls kommun  
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§ 87 Dnr 2018-000057 730 

Rekommendation för arbete med ökad kvalitet i särskilt 

boende för äldre med fokus på natten 

Sammanfattning av ärendet 

Tf enhetschef hemsjukvården Christina Larsson och enhetschef SÄBO 

Anna-Maria Bonskog föredrar ärendet muntligt. 

Anledning till framtagandet av rekommendation om kvalitet i särskilt boende 

och projektet ”Sätt ljus på natten” kan hänvisas till brister som uppmärk-

sammades i tillsynen av särskilda boenden år 2010 som Socialstyrelsen 

genomförde nattetid på flera av landets särskilda boenden.  

Det finns behov av en övergripande strategi för särskilt boende som utöver 

teknik även inkluderar infrastruktur och informationssäkerhet. Många 

kommuner upplever att införandet av trygghetsskapande teknik är svårt och 

tar lång tid. 

För att klara av den demografiska utmaningen som kommunerna står inför 

behöver socialtjänsten effektivisera sina verksamheter. Digitaliseringen 

anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Införande av 

teknik har dock inget eget värde om man inte kopplar ihop det med 

verksamhetsutveckling. Genom att ändra sitt arbetssätt med stöd av teknik 

kan verksamheten; öka tryggheten och självständigheten hos de äldre, höja 

kvalitet på vård och omsorg samt effektivisera arbetet för personalen så att 

personalresurser frigörs till individnära arbete. 

      

Informationsunderlag 

Sätt ljus på natten ppt     

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisningen och tackar för informationen.       
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§ 88 Dnr 2018-000007 700 

Övriga frågor 2018 

Sammanfattning av ärendet 

 

Ärendet utgår. 
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§ 89 Dnr 2018-000018 002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

 

IFO chef Reine Dahlman 

November 2018 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

November & oktober 2018 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

November 2018 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

November 2018 

 

 

Biståndsbedömare ÄO 

November 2018 

 

 

LSS tf förvaltningschef Birgitta Gustavsson 

November 2018 

 

      

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.       

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(9) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-18 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 10328  

Meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – november 2018 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – november 2018 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2018-12-05  

 

Övrigt 
      

 

 

 

 

 

 


