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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 27 augusti 2019 kl 08:30 – 11: 00 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Cathrine M Rundqvist (C) ej närvarande §§ 54, 55 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

 

  

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltn. chef  

Mette Glesåen, sekreterare 

Patrik Högfelt, controller § 53 

Justerare Yvonne Simonsson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kontor,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 52-59 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Yvonne Simonsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-27 

Datum då anslaget sätts upp 2019-08-27 Datum då anslaget tas ned 2019-09-18 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kontor 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(11) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-27 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

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

§ 53 Dnr 2019-000006 042 
Budgetuppföljning 2019 – muntlig information ......................................................... 4 

§ 54 Dnr 2018-000078 043 
Taxor och avgifter 2019 – Taxa enligt nya tobakslagen .............................................. 5 

§ 55 Dnr 2017-000143 750 
Ansökan om ersättning ur integrationsmedel enligt beslut fattat 170830 (KF 

§ 63) .................................................................................................................... 6 

§ 56 Dnr 2019-000062 730 
Anpassning av antal platser inom SÄBO och korttidsverksamhet – 

förtydligande av delegation. .................................................................................... 7 

§ 57 Dnr 2019-000005 700 
Socialnämndens verksamhetsbesök 2019 – hemtjänst & hemsjukvård .......................... 9 

§ 58 Dnr 2019-000007 700 
Övriga frågor 2019 .............................................................................................. 10 

§ 59 Dnr 2019-000010 002 
Redovisning av delegationsbeslut 2019 .................................................................. 11 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(11) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-27 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 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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§ 53 Dnr 2019-000006 042 

Budgetuppföljning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningens Controller Patrik Högfelt ger nämnden en muntlig 

information kring förvaltningens ekonomi.  

En övergripande muntlig information lämnas kring bokslut till och med sista 

juli 2019 med för närvarande prognos minus 5 564 tkr – exklusive 

eftersläpande inkomster. Socialförvaltningens centrala anpassningskrav är på 

minus 6,2 mkr. En anpassning på 1,5 mkr under resterande del av året ligger, 

för att nå den satta helårsprognosen på minus 4 mkr. 

Förvaltningen arbetar ständigt för att finna möjligheter att minska kostnader 

inom förvaltningens verksamhet. Det arbetas exempelvis fortlöpande med 

bland annat; bemanning, genomlysning av verksamheternas kostnader, 

uppstarta av arbete med att se över ”trygg hemgång”.       

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av muntlig information och lägger den till handlingarna.      
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§ 54 Dnr 2018-000078 043 

Taxor och avgifter 2019 – Taxa enligt nya tobakslagen 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet föredras skriftligt av Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet 

(DAT).  

 

Ändringar av taxor 2019 i samband med förändring av tobakslagen medför 

att ansökan istället för anmälan ska göras om försäljning av tobak till 

tillståndsenheten. Detta medför en mer omfattande administration, där 

vandelsprövning (utdrag ur belastningsregistret) och ekonomisk prövning 

likvärdigt ansökan om serveringstillstånd är nödvändig. 

 

De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommun-

allagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. 

När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneut-

ralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det 

kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, som t ex dumpar priser 

och betalar ut svarta löner. Beräkningen av taxeförslag hänvisas till bilaga 1 i 

tjänsteskrivelse Förslag om ny taxa 2019 enligt tobakslagen och liknande 

produkter (LTLP 2018:208) daterad 2019-07-04.          

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förslag om ny taxa 2019 enligt tobakslagen och liknande 

produkter (LTLP 2018:208) daterad 2019-07-04 inklusive bilaga 1.       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger förslag till kommunstyrelsen (KS) att föreslå 

kommunfullmäktige (KF) att anta liggande taxeförslag för 2019 enligt 

tobakslagen och likanande produkter (LTLP 2018:208).          

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 55 Dnr 2017-000143 750 

Ansökan om ersättning ur integrationsmedel enligt beslut 

fattat 170830 (KF § 63) för 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef IFO Reine Dahlman föredrar ärendet skriftligt. 

Kommunfullmäktige (KF) fattade beslut den 30 augusti 2017 (KF § 63) om 

att öronmärka 300 000kr per år under en femårsperiod till individ- och 

familjeomsorgen (IFO). Den öronmärkta summan är avsatt för att täcka 

ökade kostnader beträffande ekonomiskt bistånd knutet till nyanlända. 

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

ekonomiskt bistånd, till och med juni 2019, beviljats sammanlagt ungefär 

290 000kr under första halvåret 2019.  

Förslag till beslut är att socialnämnden ansöker om 300 000kr ur 

kommunens integrationsmedel för 2019.        

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om ersättning ur integrationsmedel enligt beslut 

fattat 170830, KF § 63/2017 datumstämplad 2019-08-08.       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ansöker om 300 000kr för ökade kostnader gällande 

ekonomiskt bistånd knutet till nyanlända för år 2019 ur kommunens 

integrationsmedel hos kommunfullmäktige (KF).        

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 56 Dnr 2019-000062 730 

Anpassning av antal platser inom särskilt boende (SÄBO) och 

korttidsverksamhet - förtydligande av delegation. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 juni 2019 (SN § 49) antog Socialnämnden förslag om att revidera 

delegationsbeslut gällande beslut om plats i särskilt boende för äldre samt 

beslut om plats i särskilt boende för personer med funktionsnedsättning att 

det ska övergå till biträdande socialchef.  

 

Med anledning av att det framkommit förfrågningar om grunderna för 

förändrad delegation gällande beslut om plats i särskilt boende för äldre, görs 

följande förtydligande; syftet med förändringen är bland annat att   

förvaltningsledningen ska få en överblick och kunskap om hur myndighets-

utövningen fungerar i nuläget. Detta som en del av genomlysningen som 

socialnämnden beslutat om. 

 

I samtal med enhetschef för biståndsenheten har det framgått att det finns 

omfattande behov av förändring. Det handlar om; processer, flöden, men 

också handläggning, dokumentation och beslut. Detta gäller både Bengtsfors 

och Dals-Eds kommuner. 

 

När tydliga styrdokument det vill säga riktlinjer, har producerats och 

förankrats kan delegationsordningen återgå till Biståndsenheten.          

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Anledning till förändrad delegation daterad 2019-08-12.        

 

Socialnämndens beslut 

När tydliga styrdokument det vill säga riktlinjer, har producerats och 

förankrats samt när den gemensamma biståndsorganisationen är satt kan 

delegationsordningen återgå till Biståndsenheten. 

 

Delegationsordningen enligt beslut från 2019-06-25 (SN § 49) gäller per 

dags datum, dvs 27 augusti 2019, och skrivs in i dokument för 

socialnämndens delegationsordning  per omgående.    

 

Socialdemokraterna reserverar sig för beslutet och hänvisar till tidigare 

reservation inlämnad på föregående nämndsmöte 26 juni 2019.     

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(11) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-27 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp        
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§ 57 Dnr 2019-000005 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Hemtjänstens enhetschef Jeanette Augustin samt hemsjukvårdens enhetschef 

Carina Foss föredrar ärendet muntligt. 

Kommunens hemtjänst erbjuds dig som är i behov av hjälp för att kunna bo 

kvar hemma - det kan antingen vara på grund av ålderdom, funktionsned-

sättning eller tillfälliga problem. Man kan få hjälp med praktiska saker som t 

ex; städning, matinköp och tvätt. Även hjälp med den personliga 

omvårdnaden som t ex; hjälp med den personliga hygienen, av- och 

påklädning, tillsyn med mera. 

Insatser från hemsjukvården får personer som har ett varaktigt omvårdnads- 

eller sjukvårdsbehov och som av medicinska skäl inte kan ta sig till 

primärvårdens distriktssköterska. Det är den enskildes behov och 

livssituation som avgör insatserna från hemsjukvården.   

Hemtjänsten arbetar ofta parallellt med hemsjukvården. Trygg hemgång är 

bland annat en sådan insats som är planerad att införas i oktober månad 

2019. Insatsen är till för personer som har nya behov av hjälp efter att ha 

varit på sjukhus. Syftet med trygg hemgång är att den enskilde kan skapa 

trygghet i sin vardag istället för att exempelvis söka korttidsboende av 

trygghetsskäl. Enligt hemsjukvårdens enhetschef finns det redan i dagsläget 

”trygg hemgång” i form av palliativa patienter som valt att vara på 

hemmaplan istället för på sjukhus.  

           

Socialnämndens beslut 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.      
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§ 58 Dnr 2019-000007 700 

Övriga frågor 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsledamot Carina Halmberg (S) efterfrågar vad som hände med 

verksamheternas prioriteringspärmar. Enligt förvaltningschefen är detta en 

arbetsmiljöfråga där det är viktigt att det finns en bra struktur för 

förvaltningens verksamheter. Förvaltningschefen tar med sig denna fråga till 

nästkommande arbetsmiljö möte.  

Förvaltningschefen informerar nämnden om att han numera även är 

ställföreträdande IFO chef under nuvarande IFO chefs sjukfrånvaro. 

Socialnämnde beslutar att skicka nämndens presidie på utbildningen Styra 

och leda framtidens välfärd 2020 i januari 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 
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§ 59 Dnr 2019-000010 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – juni & juli 2019 

IFO chef Reine Dahlman - juni & juli 2019  

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - juni & juli 2019 

Socialsekreterare Johnny Axelsson – juni & juli 2019 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - juni & juli 2019 

Socialsekreterare Sara Myrberg – juni 2019 

Socialsekreterare Marie Persson - juni 2019 

Socialsekreterare Inga-Lena Dahl Larsson - juni 2019 

 

Biståndsbedömare ÄO; Ellen Hansen Foss & Annika Andersson – juli 2019 

 

LSS; bitr förvaltningschef Brigitte Fauske – juli 2019 

 

Dalslands Alkohol och Tobakshandläggare (DAT) – juni & juli 2019 

 

      

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut         

 

 

 

 


