
 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 17 december 2019 kl 08:30 – 12:00 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Siv Martinsson (C) ersättare för Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

 Ersättare 

Lena Zakariasson (S) 

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltn. chef 

Brigittte Fauske, bitr förvaltn. chef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Patrik Högfelt, förvaltn. controller § 89  

Sara Ekelund, HR-konsult § 91 

Justerare Britt-Marie Johansson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 88-99 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Britt-Marie Johansson  
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§ 88 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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§ 89 Dnr 2019-000006 042 

Budgetuppföljning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningscontroller Patrik Högfelt redovisar ärendet muntligt och 

skriftligt.  

På grund av problem med kommunens ekonomisystem är prognosen som 

gjorts efter oktober månad och påvisar ett underskott mot budget med 7 050 

tkr. Det är en försämring med 1 370 tkr jämfört med delårs-bokslutets 

prognos (31/8). En orsak till försämringen är att ramtilldelningen, mot 

bakgrund till 2019 års lönerevision, beräknas ge socialnämnden ett tillskott 

med 1 669 tkr. I prognosen efter augusti utgick förvaltningen från att 

ramjusteringen skulle uppgå till 2 200 tkr (2 180 tkr 2018). Detta innebär att 

prognosen försämrades med 531 tkr. 

I övrigt består försämringarna i prognosen av ökade kostnader inom särskilt 

boende (SÄBO) och LSS/ psykiatri. De nya lokaler som tagits i bruk inom 

SÄBO har medfört ökade kostnader för själva omflyttningen material-

kostnader. Till viss del kan materialinköp föras om till investering och däri-

genom inte belasta 2019 års resultat. Omorganisationen inom 

socialpsykiatrin/daglig verksamhet har medfört vissa merkostnader. 

      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Prognos oktober 2019 daterad 2019-11-28.   

      

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av liggande information och återupptar ärendet på februari månads 

nämndmöte 2020.                 

   

 

Expedieras till 

Controller 

Förvaltningschef 
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§ 90 Dnr 2019-000012 041 

Budget och mål 2020, plan 2021 - 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.    

Socialnämndens verksamhetsmål har tagits fram med underlag från resultat 

av genomförda verksamhetsuppföljningar. Verksamhetsmålen syftar till att 

höja kvalitén för de personer som behöver stöd inom ramen för social-

förvaltningens verksamhetsområde. 

Förvaltningens styrning och ledning har bland annat påverkats av; flera 

chefsbyten, socialchef har varit frånvarande på grund av sjukdom, byte av 

controller - det är några faktorer som påverkat under innevarande och 

föregående år. I förslag på budget för 2020 finns det områden som kan 

åstadkomma kostnadsminskningar och det finns områden där det bedöms 

mer osäkert. 

I budgetförslaget från förvaltningen beskrivs ett läge där känt 

anpassningsbehov är åtgärdat. Det innebär att varje verksamhet har en 

budget som i stora drag ligger i nivå med 2018 års budget.  

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2020 – kortversion ekonomi daterad  

2019-12-13.      

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen och återupptar ärendet på januari månads 

nämndmöte 2020. 

      

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 
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§ 91 Dnr 2019-000105 700 

Heltidsresan  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens HR-konsult, Sara Ekelund, gav nämnden en muntlig 

information kring den så kallade Heltidsresan på nämndens oktobermöte 

(2019-10-22 § 78). På dagens nämndsmöte återupptas ärendet med anledning 

av att en handlingsplan är framtagen som det ska lämnas synpunkter på.  

Resonemanget i handlingsplanen är bland annat att; minska sjuktal och 

vikarieanvändning som i sin tur kan leda till minskade kostnader. Det finns 

ett antal exempel i kommuner där kostnader ökar och sjukskrivningsvolym 

kvarstår. Om socialnämnden ökar anställningsgrad med 20% innebär det en 

cirka kostnad baserad på sju årsarbetare. Svårigheten för socialförvaltning-

ens verksamheter är att det är en dygnet-runt verksamhet. Förvaltningen kan 

inte minska antalet som arbetar eftersom den är i behov av ett givet antal 

utförare för att verkställa de beslutade insatser som beviljats.      

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för ökad andel heltidsarbetande i Dals-Eds kommun 

uppdaterad 2019-11-27. 

Tjänstskrivelse Heltid som norm daterad 2019-11-27. 

Tjänstskrivelse daterad 2019-10-31.          

 

Socialnämndens beslut 

Lyfter fram att det är viktigt att se över schemaläggningen och få en samsyn 

med både fack och personal i denna ”resa”.  

Trycker även på vikten att få rätt processledare på plats inom ramen för 

utvecklingsanslaget. 

Vilken påverkan kan förändringen skapa gällande nämndens arbete kring 

kontinuitet i verksamheten. 

Socialnämnden vill dock uppmärksamma att man inte tror att det kommer 

kunna genomföras inom nämndens befintliga ram. 

Ställer sig bakom handlingsplanen med beaktande av ovan frågeställningar.      

 

Expedieras till 

KS 
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§ 92 Dnr 2019-000126 704 

Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror enligt tobakslagen 

på Willys Hemma i Ed 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet presenteras skriftligt av Dalslands & Säffles Alkohol- och 

Tobaksenhet (DAT) handläggare Jeanette Kraft. 

Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har 

tillstånd bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett 

tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § att sökande visar att denna med hänsyn till 

sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är 

lämplig att utöva verksamhet samt att verksamheten kommer att drivas i 

enlighet med de krav som ställs upp i lagen. 

Willys AB har ansökt om tobakstillstånd enligt 5 kap 1 § lag om tobak och 

liknande produkter (2018:2088) om att sälja tobak vid ovan rubricerat 

försäljningsställe. Tobakstillståndet är avsett att gälla året runt. 

Tillståndsenhetens (DAT) uppfattning är att sökande uppfyller lagen om 

tobak och liknande produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet 

enligt 5 kap. 2 §. För detaljerad utredning se DAT´s tjänsteskrivelse daterad 

2019-11-18.        

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror enligt tobaks-

lagen på Willys Hemma, i Dals-Ed daterad 2019-11-18.         

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beviljar Willys AB, 556163–2232, tillstånd att på Willys 

Hemma, Storgatan 26, 668 30 Ed, tillsvidare bedriva detaljhandel med 

tobaksvaror      

 

Expedieras till 

DAT 
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§ 93 Dnr 2019-000119 704 

Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror enligt tobakslagen 

på Coop i Ed 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet presenteras skriftligt av Dalslands & Säffles Alkohol- och 

Tobaksenhet (DAT) handläggare Jeanette Kraft. 

Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har 

tillstånd bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett 

tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § att sökande visar att denna med hänsyn till 

sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är 

lämplig att utöva verksamhet samt att verksamheten kommer att drivas i 

enlighet med de krav som ställs upp i lagen. 

Coop Väst AB har ansökt om tobakstillstånd enligt 5 kap 1 § lag om tobak 

och liknande produkter (2018:2088) om att sälja tobak vid ovan rubricerat 

försäljningsställe. Tobakstillståndet är avsett att gälla året runt. 

Tillståndsenhetens (DAT) uppfattning är att sökande uppfyller lagen om 

tobak och liknande produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet 

enligt 5 kap. 2 §. För detaljerad utredning se DAT´s tjänsteskrivelse daterad 

2019-11-05.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror enligt tobaks-

lagen på Coop Ed i Dals-Ed daterad 2019-11-05.       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnd beviljar Coop Väst AB, 556981–3172, tillstånd att på Coop Ed, 

Delesgatan 7, 668 31 Dals Ed, tillsvidare bedriva detaljhandel med 

tobaksvaror.      

 

Expedieras till 

DAT 
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§ 94 Dnr 2019-000120 704 

Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror enligt tobakslagen 

på Handlarn Nössemark 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet presenteras skriftligt av Dalslands & Säffles Alkohol- och 

Tobaksenhet (DAT) handläggare Jeanette Kraft. 

Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har 

tillstånd bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett 

tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § att sökande visar att denna med hänsyn till 

sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är 

lämplig att utöva verksamhet samt att verksamheten kommer att drivas i 

enlighet med de krav som ställs upp i lagen. 

Nössemarks Lanthandel AB har ansökt om tobakstillstånd enligt 5 kap 1 § 

lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) om att sälja tobak vid 

ovan rubricerat försäljningsställe. Tobakstillståndet är avsett att gälla året 

runt. 

Tillståndsenhetens (DAT) uppfattning är att sökande uppfyller lagen om 

tobak och liknande produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet 

enligt 5 kap. 2 §. För detaljerad utredning se DAT´s tjänsteskrivelse daterad 

2019-11-07.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror enligt tobaks-

lagen på Handlarn Nössemark daterad 2019-11-07.       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beviljar Nössemarks Lanthandel AB, 556840–8255, tillstånd 

att på försäljningsstället Handlarn Nössemark, Nössemarks strand 130, 668 

94 Ed, tillsvidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror.       

 

Expedieras till 

DAT 
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§ 95 Dnr 2019-000116 730 

Förenklad beslutsprocess för riktlinjer och 

produktanvisningar för personligt förskrivna hjälpmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet presenteras skriftligt av hemsjukvårdens enhetschef Carina Foss. 

VästKoms styrelse har skickat ut förslag till kommunerna om en förenklad 

beslutsprocess gällande riktlinjer respektive produktanvisningar. 

Förändringar arbetas fram i dialog med kommunerna vilket bedöms bidra till 

en god förankring och VästKom föreslår att beslut kan fattas i deras styrelse 

respektive av direktör. 

För att effektivisera beslutsgången kring förändringar i Handbok för före-

skrivna hjälpmedel föreslår VästKoms styrelse att beslut om riktlinjer i 

framtiden ska fattas av VästKoms styrelse samt att beslut om produkt-

anvisningar ska fattas av VästKoms direktör. Vidare att VästKoms styrelse 

även kan delegera beslut om riktlinjer till VästKoms direktör.  

Förslag till beslut är att nämnden ställer sig bakom förändrad 

beslutsprocess.      

 

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll 2019-09-19 ( § 52)  

 

Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse Beslutsprocess för 

förändringar i riktlinjer och produktanvisningar daterad 2019-06-26 

Tjänsteskrivelse Förenklad beslutsprocess för riktlinjer och produkt-

anvisningar för personligt förskrivna hjälpmedel daterad 2019-11-01      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess 

gällande beslut om riktlinjer samt gällande förändringar av produkt 

anvisningarna i Handbok för personligt föreskrivna hjälpmedel.      

 

Expedieras till 

KS 
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§ 96 Dnr 2016-000074 700 

Socialnämndens delegationsordning  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.  

April 2019 anställde kommunen biträdande förvaltningschefer till kommun-

ens samtliga förvaltningar. Socialförvaltningens nyanställde biträdande 

förvaltningschef fick delegation att i ordinarie förvaltningschefs ställe fatta 

beslut för verksamheten under perioden 2019-04-07 till och med 2019-12-

31. I förvaltningen finns ett flertal beslutsnivåer i delegationsordningen, men 

den exkluderar en permanent ersättare för förvaltningschefen.    

Förvaltningschefen är nämndens verkställande tjänsteman och ansvarig inför 

nämnden. Biträdande förvaltningschef är ersättare för förvaltningschefen när 

denne är tjänstledig eller inte tillgänglig. Biträdande förvaltningschefen har 

även det övergripande ansvaret för ett verksamhetsområde, med befattningen 

följer budget-och personalansvar.  

 

Förslag till beslut är att lyfta in biträdande förvaltningschef i delegations-

ordningen som ersättare för förvaltningschefen när denne är tjänstledig eller 

inte tillgänglig.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Biträdande förvaltningschef – delegation av ansvar och 

befogenheter daterad 2019-11-25.       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lyfta in biträdande förvaltningschef i delegations-

ordningen som ersättare för förvaltningschefen när denne är tjänstledig eller 

inte tillgänglig. 

Socialnämnden antar delegationsordningen i sin helhet.        

 

Expedieras till 

KS för kännedom 

SN ledningsgrupp för kännedom 
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§ 97 Dnr 2019-000005 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden gör ett verksamhetsbesök på plats på nybyggda avdelning 

Nordan. Verksamhetschef ger socialnämnden en rundvandring.      

 

Socialnämndens beslut 

Tackar verksamhetschefen för rundvandringen.       
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§ 98 Dnr 2019-000007 700 

Övriga frågor 2019 

Sammanfattning av ärendet 

 

Ärendet utgår.             
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§ 99 Dnr 2019-000010 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – november 2019 

Socialsekreterare Johnny Axelsson – november 2019 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - november 2019 

 

Socialsekreterare Marie Persson - november 2019 

 

Biståndsbedömare ÄO; Lena Magnusson & Annika Andersson –   

november 2019 

 

LSS beslut; Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske – november 2019 

 

Dalslands Alkohol och Tobakshandläggare (DAT) - november 2019 

Färdtjänsthandläggare: Mette Glesåen – Lista nr 71 (2019-09-20 t o m 2019-

12-12)          

 

 

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut      

 

 

 

 


