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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 25 februari 2020 kl 08:30 – 11:30

Beslutande

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

Övriga närvarande

Tommy Almström, förvaltn. chef
Mette Glesåen, sekreterare
Carina Fors, enhetschef HSV § 14
Stina Leander, MAS § 15
Sarah Eriksson, enhetschef bistånd (ÄO) § 17

Justerare

Yvonne Simonsson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltnings kansli,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mette Glesåen

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

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-25

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-26

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltnings kansli

Underskrift
Mette Glesåen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-02-25

Socialnämnden
§ 10

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Socialnämnden
§ 11

Dnr 2020-000015 002

Förslag till revidering av Dalslands Alkohol o Tobak (DAT)
delegation
Sammanfattning av ärendet
Tjänsteskrivelse från DAT´s handläggare har inkommit.
Efter Hösten/ vinterns alla ansökningar gällande tobakstillstånd har det
inkommit förslag från några kommuner om en ändring i delegationsordningen. Det är alkohol/tobakshandläggarnas utredning som ligger till
grund för nämndens beslut och om det inte finns några oklarheter, i ett så
kallat gynnande beslut, har några kommuner önskat att alla tillstånd beslutas
på delegation av alkohol/ tobakshandläggarna.
Eftersom delegationsbeslut enligt gamla tobakslagen och lagen om ecigaretter med påfyllnadsbehållare inte längre är gällande, ska denna
delegationsordning beslutas för år 2020. Förslag till ändring av
delegationsordning lämnas också för alkohollagen då det kommit önskemål
om detta.
Förslag till beslut är att Socialnämnden beslutar om delegationsordningen
enligt tjänsteskrivelse avseende: Tobakslagen (LTLP 2018:2088) &
Alkohollagen (2010:1622). Med förbehållet att beslutet endast gäller om
samtliga sex kommuner i samverkansområdet beslutar om denna
delegationsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Delegationsordningen avseende Tobakslagen (LTLP
2018:2088) och Alkohollagen (2010:1622) för Dalsland & Säffles Alkoholoch Tobaksenhet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om delegationsordningen enligt tjänsteskrivelse
Delegationsordningen avseende Tobakslagen (LTLP 2018:2088) och
Alkohollagen (2010:1622) för Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet
avseende: Tobakslagen (LTLP 2018:2088) & Alkohollagen (2010:1622).
Med förbehållet att beslutet endast gäller om samtliga sex kommuner i
samverkansområdet beslutar om denna delegationsordning.
Expedieras till
DAT

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Socialnämnden
§ 12

Dnr 2017-000059 700

Avtalstecknande vid sidan om redan tecknat Samarbetsavtal
för försörjning av personliga hjälpmedel
Sammanfattning av ärendet
Tjänsteskrivelse från biträdande enhetschef hemsjukvården (HSV) Christina
Virevik har inkommit.
Dals-Eds kommun tecknade ett tidsbegränsat avtal med Västra Götalands
Regionen (VGR) på tre år med start 2017-10-01 till och med 2020-09-30
Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel.
Inkommande tilläggsavtal från VGR syftar till att möjliggöra tillgång till ett
gemensamt produktsortiment av hjälpmedel för VGR och kommuner i
Västra Götaland - oavsett om produkten är personligt förskriven eller utgör
grundutrustning. För Dals-Eds kommun är det en fördel att ha denna
möjlighet till ett gemensamt sortiment då det bidrar till en god
produktkompetens hos kommunens personal som använder och hanterar
dessa hjälpmedel, vilket i sin tur borde främja en god vård och omsorg för
våra vård och omsorgstagare.
Förslag till beslut är att Dals-Eds kommun tecknar avtal med VGR som
möjliggör för kommunen att köpa och hyra grundutrustning samt beställa
service enligt förutsättningarna i detta avtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Avtalstecknande vid sidan om redan tecknat Samarbetsavtal
för försörjning av personliga hjälpmedel daterad 2020-02-06.
Avtal från VGR Avtal gällande hjälpmedel som utgör grundutrustning i
kommunala vårdgivares egna verksamheter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar för sin del tilläggsavtalet Avtal gällande hjälpmedel
som utgör grundutrustning i kommunala vårdgivares egna verksamheter och
vidarebefordrar ärendet till Kommunstyrelsen (KS) för beslut och
undertecknande.
Expedieras till
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Socialnämnden
§ 13

Dnr 2013-000185 730

Fråga om att anta överenskommelse om samverkansregler för
den offentligt finansierade; hälso- och sjukvården, läkemedelindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin fr o m år 2020
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade
Samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och
industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika
områden vid exempelvis; fortbildning, information av olika slag, stipendier,
donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) har tecknat överenskommelsen om samverkansregler och
stödjer regioner och kommuner i frågor kring tillämpningen av
samverkansreglerna.
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de
moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större
dignitet föreslås, mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem
mer kommunicerbara. Den största förändringen inför år 2020 är att
Samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av två delar: En gemensamt
överenskommen policy med bärande principer och regler av långsiktig
karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och insiktsfull
tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett
förtroendefullt sätt. En bilaga med specificerade samverkanssituationer, som
kommer uppdateras mer löpande.
Förutom att anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka
för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och
chefer har kunskap om dem.
Förslag till beslut är att Dals-Eds kommun att för sin del godkänner
Överenskommelsen om samverkansregler för; den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin från och med år 2020.
Beslutsunderlag
Meddelande från Styrelsen Rekommendation om överenskommelse om
samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Socialnämnden
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
indistrin fr.o.m 2020 inkl avtal Överenskommelse om samverkansregler
Tjänsteskrivelse Fråga om att anta överenskommelse om samverkansregler
för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m 2020
daterad 2020-01-31.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att för sin del godkänna överenskommelsen om
samverkansregler för; den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin från och med år 2020.
Vidarebefordrar ärendet till Kommunstyrelsen (KS) för beslut.
Expedieras till
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Socialnämnden
§ 14

Dnr 2019-000037 700

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef hemsjukvården (HSV) Carina Fors föredrar ärendet muntligt och
skriftligt.
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så
initierades år 2015 ett samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö
(FVM). VGR har därefter genom fullmakt från samtliga 49 kommuner i
länet upphandlat ett nytt IT-stöd för FVM - Millenium. Kommunerna har
möjlighet att avropa upphandlad lösning upp till tre optioner. Till
upphandlingen levererar VGR; drift, support och förvaltning av Millennium.
De tre optionerna gäller IT-stöd för; informationsdelning, elevhälsa och
kommunal hälso- och sjukvård.
I kommunerna utförs hälso- och sjukvård inom den kommunala hemsjukvården och i den medicinska delen av elevhälsan. Idag är inte informationen
tillgänglig för den som behöver den oavsett om du är invånare eller
vårdgivare. Västra Götalandsregionens vision med framtidens
vårdinformationsmiljö är att all information som behövs för, eller skapas i,
vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den. Med införandet av
FVM kommer VGR att ha ett gemensamt system och ett standardiserat sätt
att hantera, dokumentera, och tolka vårdinformation inom hälso- och
sjukvård.
Kommunen ska besluta vilka optioner som ska avropas från leverantören
Cerner Sverige AB samt teckna samverkansavtal med VGR. De möjliga
optionerna för socialnämndens del är; informationsdelning (option 1) och
kommunal hälso- och sjukvård (option 3). Avtalsperioden är 10 år efter
slutförd implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 4
år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Information till socialnämnden om FVM, framtidens
vårdinformationsmiljö daterad 2020-02-01

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom införande av FVM (framtidens
vårdinformationsmiljö).

Expedieras till
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Socialnämnden
§ 15

Dnr 2020-000041 700

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Sammanfattning av ärendet
Kommunens MAS (medicinskt ansvarig sköterska) Stina Leander föredrar
ärendet muntligt och skriftligt.
Enligt PSL, Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, ska vårdgivaren senast
förste 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 2019 är att
ge en samlad bild av patientsäkerhetsarbetet i verksamheten under året som
gått. Det blir också ett underlag till planering av fortsatt systematiskt
kvalitetsarbete under kommande år.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhets berättelse 2019 Socialnämnden
Tjänsteskrivelse Patientsäkerhets berättelse 2019 daterad 2020-02-07

Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhets berättelse 2019 Socialnämnden
och lägger informationen till handlingarna.

Expedieras till
SN ledningsgrupp
MAS
KS för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-02-25

Socialnämnden
§ 16

Dnr 2020-000038 700

Friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme i Dals-Eds kommun
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen har mottagit skrivelse från hemtjänstens personal om
kommunens friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme.
Som anställd i Dals-Eds kommun kan kommunens medarbetare välja att ta ut
en friskvårdstimme per vecka eller ett friskvårdsbidrag på 500kr per år. I
skrivelsen står det att det skulle vara till stor hjälp om friskvårdsbidraget
höjdes, med tanke på att den är låg i jämförelse med närliggande kommuner.
Många avstår från att ta ut friskvårdsbidraget med anledning av att
ersättningen ej är tillräcklig.
Socialchef har lyft frågan i kommunchefens ledningsgrupp (KLG), frågan
har överlämnats till kommunens HR-avdelning för utredning. Återkoppling
av denna utredning ska ske till KLG, där bedömning och möjliga beslut kan
ske.
Beslutsunderlag
Skrivelse Hej datumstämplad 2020-02-05
Tjänsteskrivelse Skrivelse om friskvårdsbidrag daterad 2020-02-19
Socialnämndens beslut
Tagit del av informationen och återupptar ärendet när kommunens HRavdelning utrett ärendet.
Expedieras till
Hemtjänsten
HR-avdelning
KLG
KS för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-02-25

Socialnämnden
§ 17

Dnr 2020-000004 700

Socialnämndens verksamhetsbesök – Bistånd ÄO
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef biståndshandläggning Sarah Eriksson föredrar ärendet.
Biståndshandläggare inom äldreomsorgen är de tjänstemän som står för
myndighetsutövningen och utför de uppdrag som politikerna i socialnämnden delegerat till dem. Biståndshandläggare ansvarar bland annat för
att; ta emot, utreda, bedöma och besluta kring ansökningar om hjälp.
Alla bör få känna trygghet och självständighet, och så långt det är möjligt
ska alla ges möjlighet att bo kvar hemma i den egna miljön. För dem som av
olika anledningar inte klarar sig själva eller känner otrygghet kan hemtjänst
vara ett alternativ. När du på grund av sjukdom, handikapp eller
åldersförändringar inte längre klarar din dagliga livsföring har man rätt att
söka bistånd för att kunna bo kvar hemma.
Bengtsfors och Dals-Eds kommun har som vision att den kommungemensamma biståndsenheten för äldreomsorgen ska vara på plats senast
juni 2020 med. Biståndsenheten kommer att utgå från Dals-Eds kommun och
de kommer att finnas på plats i ”Kyrkans gårds” lokaler. I nuläget är det fem
biståndshandläggare som ingår i enheten.

Socialnämndens beslut
Tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
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Socialnämnden
§ 18

Dnr 2020-000006 700

Övriga frågor 2020
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande informerar nämnden om gemensam träff
rörande samverkan socialförvaltningar i Dalsland.
Ledamot Yvonne Simonsson (S) tar upp frågan kring beslutad redovisning
av socialpsykiatrin (SNAU § 61 2019-12-04). Förvaltningschef har gett en
muntlig information kring aktuell information.
Ledamot Yvonne Simonsson (S) frågar efter uppföljning kring Samhalls
tjänster inom hemtjänsten. Ordförande svarar att ärendet skulle kommit upp
på mars nämndsmöte, men föreslår att ärendet flyttas till april. Nämnden
fastslår att ärendet återupptas enligt förslag - på april månads nämndsmöte.

Expedieras till
Enhetschef hemtjänsten

Justerandes signatur
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Socialnämnden
§ 19

Dnr 2020-000008 002

Redovisning av delegationsbeslut 2020
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – januari 2020
Tf enhetschef IFO Henry Einestedt - januari 2020
1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - januari 2020
Socialsekreterare Johnny Axelsson – januari 2020
Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - januari 2020
Socialsekreterare Sara Myrberg - januari 2020
Socialsekreterare Krister Stensson - januari 2020
Socialsekreterare Marie Persson - januari 2020
Biståndsbedömare ÄO; Lena Magnusson & Annika Andersson – januari
2020
LSS beslut; Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske – januari 2020

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut

Justerandes signatur
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