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Sammanträdesdatum

2019-03-25

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, måndagen den 25 mars 2019 kl 08:30 – 12:00

Beslutande

Ledamöter
Kenneth Gustavsson (C), Ordförande
Britt-Marie Johansson (M)
Eva A Johansson (C)
Yvonne Simonsson (S)
Carina Halmberg (S)
Mattias Petranyi (SD)

Ersättare
Lena Zakariasson (S) ersättare för Cathrine M Rundqvist (C)

Övriga närvarande

Tommy Almström, förvaltn.chef tillika sekreterare
Jeanette Kraft & Yvonne Pettersson, DAT handläggare
Brigitte Fauske, tf enhetschef hemtjänsten
Stina Leander, MAS
Mikael Hagelbrand & Josefin Björk, handläggare LSS
Linda Blomgren, folkhälsosamordnare

Justerare

Lena Zakariasson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Tommy Almström

Ordförande
Kenneth Gustavsson
Justerare
Lena Zakariasson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-25

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-02

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen

Underskrift
Tommy Almström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-04-23
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2019-03-25

Socialnämnden
§ 22

Dnr 10327

Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för
justering
Sammanfattning av ärendet
Förslag till dagordning föreligger.
Val av justerare utsedd.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen och val av justerare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(11)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25

Socialnämnden
§ 23

Dnr 2018-000011 700

Intern kontrollplan 2018
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet skriftligt.
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 2018- uppföljning Socialnämnden
datumstämplad 2019-03-11
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad rapportering av utförda
granskningar enligt 2018 års internkontrollplan Internkontroll 2018 uppföljning Socialnämnden datumstämplad 2019-03-11.

Expedieras till
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-03-25

Socialnämnden
§ 24

Dnr 2019-000040 730

Upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten
Sammanfattning av ärendet
Ärendet föredras muntligt och skriftligt av förvaltningschef Tommy
Almström samt tf enhetschef hemtjänsten Brigitte Fauske.
För att vara rustade för framtiden behöver nämnden säkerställa personalförsörjningen inom hemtjänsten i vår kommun, tillvarata kompetensen hos
våra undersköterskor och överlåta servicetjänster till företag som är duktiga
på det.
Samhall har mycket erfarenhet samt lämplig utbildning av arbete med
servicetjänster inom omsorg och på så vis kan hemtjänstens undersköterskor
ägna sig mer åt omvårdnad samt delegerade hälso-och sjukvårdsinsatser.
I valet av utförare har socialnämnden särskilt beaktat möjligheten att
personer med olika typer av funktionsvariationer kan få anställning och
utföra reguljärt viktigt arbete.
Förslag till beslut är att ett avtal med Samhall skulle gynna personer med
olika typer av funktionsvariationer, men även verksamheten och personal
bedöms gynnas utifrån ekonomi samt att personal i högre grad kan utföra
sysslor de är utbildade för inom hemtjänsten. Dals-Ed kommun har ett ansvar
för en meningsfull sysselsättning för personer som har svårt att hävda sig på
arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten daterad
2019-03-06.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att servicetjänster inom hemtjänsten kan utföras av
externa utförare.
Socialnämnden har ett fortsatt ansvar för uppföljning och att dessa tjänster
uppfyller fastställda kvalitetskrav.
Expedieras till
KS för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-03-25

Socialnämnden
§ 25

Dnr 2019-000015 702

Revidering av Tillsynsplan för Dalslandskommunerna och
Säffle kommun.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet föredras muntligt och skriftligt av Dalsland & Säffles Alkohol- och
Tobaksenhet (DAT) handläggare Jeanette Kraft samt Yvonne Pettersson.
En tillsynsplan gällande tobaks- och folkölsförsäljning ska finnas tillgänglig
och revideras efter behov. Tillsynsplanen ska, enligt 9 kap 2 § alkohollagen,
lämnas in till Länsstyrelsen. Från och med 1 juli 2019 kommer riksdagens
beslut om en ny lag om tobak och liknande produkter att träda i kraft. Det
innebär att detaljhandel och partihandel med tobaksvaror endast får bedrivas
av den som har tillstånd med sådan handel.
Med anledning av att tillsynsplanen revideras så påverkas även
delegationsordningen enligt beslut utifrån nya tobakslagen LTLP 2018:2088.
Förslag till beslut är att socialnämnden antar liggande tillsynsplan samt
revidering av delegationsordningen utifrån nya tobakslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av Tillsynsplan för Dalslandskommunerna och
Säffle kommun daterad 2019-01-15.
Tjänsteskrivelse Reviderad delegationsordning avseende nya Tobakslagen
LTLP 2018:2088 och liknande produkter datumstämplad 2019-02-22.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar den reviderade tillsynsplanen att gälla från och med
första juli 2019 och årligen till dess behov finns att revidera densamma.
Socialnämnden antar förslag till revidering av delegationsordning. I samband
med att delegationsordningen revideras i maj kommer ändringen att införas.
Expedieras till
DAT
KS för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-03-25

Socialnämnden
§ 26

Dnr 2019-000041 700

Patientsäkerhetsberättelse 2018 / Socialförvaltningen DEK
Sammanfattning av ärendet
Kommunens MAS (medicinskt ansvarig sköterska) Stina Leander föredrar
ärendet muntligt och skriftligt.
Enligt PSL, Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, ska vårdgivaren senast 1
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Så länge det går att
utläsa de uppgifter som anges i PSL och i SOFSF 2011:9 finns inget hinder
för en vårdgivare att upprätta sin kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
i ett och samma dokument. Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för
de resultat som uppnåtts under året.
Syftet med socialförvaltningens patientsäkerhetsberättelse för år 2018 är att
ge en samlad bild av patientsäkerhetsarbetet i verksamheten under året som
gått. Detta blir också ett underlag till planeringen av fortsatt systematiskt
kvalitetsarbete under kommande år.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhets berättelse datumstämplad 2019-03-12
Tjänsteskrivelse Patientsäkerhets berättelse 2018 daterad 2019-03-05
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhets berättelse datumstämplad 201903-12 och lägger informationen till handlingarna.
Socialnämnden eftersöker hur verksamheterna arbetar med framkommen
information i liggande patientsäkerhetsberättelse. För att förbättra
patientsäkerheten skall en uppföljning till nämnden att ske på oktober
månads nämndsmöte 2019.
Expedieras till
SN ledningsgrupp
MAS
KS för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-03-25

Socialnämnden
§ 27

Dnr 2018-000073 700

Utnämning av dataskyddsombud för Socialnämnden
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) med
dataskyddsförordningen (GDPR). Regelverket medger att samma person
utses som dataskyddsombud för samtliga myndigheter och företag i
kommunkoncernen. Den femte maj 2018 fattade nämnden beslut (SN § 43)
om att utse kommunens säkerhetssamordnare, Christian Nilsson, till
dataskyddsombud för socialnämnden, under perioden 25 maj till och med 31
december 2018. Vid utvärdering framgår att upplägget fungerat väl och
därför föreslås att uppdraget permanentas för att gälla tillsvidare.
Förslag till beslut är att Socialnämnden utser Christian Nilsson till
dataskyddsombud för socialnämnden, att gälla tillsvidare.
Dataskyddsombudet rapporterar till kommunchefen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för kommunstyrelsen datumstämplad
2019-02-07
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2019-02-06 (KS § 20)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden utser Christian Nilsson till dataskyddsombud för
socialnämnden, att gälla tillsvidare – enligt liggande förslag.

Expedieras till
KS
SN ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 28

Dnr 2019-000005 700

Socialnämndens verksamhetsbesök – LSS handläggarteam
Sammanfattning av ärendet
LSS handläggare Mikael Hagelbrand och Josefin Björk informerar nämnden
om dess verksamhet.
LSS är en förkortning som står för "Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade”. Handläggare inom LSS bedömer vilka insatser personer
med vissa typer av funktionsnedsättning har rätt till. En LSS handläggare gör
framför allt utredningar och bedömningar om vårdbehov för
funktionshindrade personer.
En gemensam samverkan för LSS-handläggning mellan de fem Dalslands
kommuner startade år 2002. Sedan några år tillbaka samverkar fyra av de
tidigare fem kommunerna med ett gemensamt LSS-team. Det nuvarande
avtalet upprättades 2018 och omfattar kommunerna; Åmål, Bengtsfors,
Mellerud och Dals-Ed. Varje kommun betalar en årlig procentuell kostnad
utifrån befolkningsunderlag och insatser, med bland annat en justering
baserad på nyttjandegrad. Åmåls kommun ansvarar för; arbetsledning,
kompetensutveckling och administration för handläggarteamet. Åmål är
huvudman för verksamheten och arbetsgivare för den anställda personalen.

Socialnämndens beslut
Tackar för redovisning och lägger den till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 29

Dnr 2019-000007 700

Övriga frågor 2019
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström informerar nämnden om förvaltningens
enhetschefers grunduppdrag - Trygga chefer- som ger trygga medarbetare.
Kommunens folkhälsosamordnare Linda Blomgren redovisar kommunens
genomförda LUPP enkät i årskurs 7 - 9. LUPP står för lokal uppföljning av
ungdoms-politiken och är ett enkätverktyg som används för att ta reda på hur
unga upplever sin situation. Verktyget har utvecklats av myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Frågorna i enkäten ger svar på
hur unga ser på; inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, skolan och
framtiden. Enkäten är tänkt att fungera som kunskapsunderlag för; politiker,
tjänstepersoner och andra aktörer som verkar i Dals-Eds kommun samt bidra
till att utveckla kunskapsbaserad ungdomspolitik som utgår från ungas egna
upplevelser.
Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (KS) att inkomma
med yttrande gällande riktlinjer för bostadsanpassning (Dnr 2019-000047.
700) till KS kommande möte den tredje april. Enhetschef hemsjukvården/
rehab Carina Fors har till dagens nämndsmöte inkommit med ett yttrande i
egenskap av en tjänsteskrivelse Yttrande - Riktlinjer för handläggning av
bostadsanpassningsbidrag daterad 2019-03-20. Nämnden har inte på
delegation att besluta i ärendet, men yttrar oss enligt tjänsteskrivelse och
vidarebefordrar den till KS.
Kommunens revisorer (pwc) har översänt revisionsrapporten Placeringar av
barn och unga i HVB-hem och familjehem daterad 2019-03-13 (Dnr 2019000046.700) till socialnämnden. Syftet med granskningen är att bedöma om
socialnämnden (SN) säkerställer att placerade barn och unga sker på ett
rättsäkert och ändamålsenligt sätt. Revisorernas samlade bedömning är att
SN genom individ- och familjeomsorgen (IFO); tar emot anmälningar,
utreder och fattar beslut på ändamålsenligt sätt. Socialnämnden tar del av
rapporten och lägger den till handlingarna.

Expedieras till
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 30

Dnr 2019-000010 002

Redovisning av delegationsbeslut 2019
Sammanfattning av ärendet
IFO chef Reine Dahlman
Februari 2019
Socialsekreterare Johnny Axelsson
Februari 2019
Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson
Februari 2019
Socialsekreterare Inga-Lena Dahl Larsson
Februari 2019
Socialsekreterare Marie Persson
Februari 2019
Biståndsbedömare; Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss & Annika
Andersson
Februari 2019

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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