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§ 20 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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§ 21 Dnr 2020-000036 700 

Remiss - Revidering av Riktlinje för Samordnad individuell 

plan (SIP) för kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström presenterar ärendet. 

I januari 2010 trädde nya bestämmelser i kraft i både hälso- och 

sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen (SoL). Bestämmelserna innebar att 

kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbetet kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Dessutom ska landsting och 

kommuner, tillsammans med patient och närstående, upprätta en individuell 

plan när det behövs för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och 

sjukvård och socialtjänst tillgodosedda.  

I Västra Götaland finns en länsgemensam riktlinje och mall för SIP som 

upprättades 2015. SIP är en av många åtgärder där målet är att förbättra vård 

och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Samverkan är ett medel för att 

åstadkomma detta. Att skriva en SIP är alltså inte ett mål i sig utan ett 

verktyg för att åstadkomma en god vård och omsorg som är anpassad till 

individens behov. 

År 2018 gavs ett uppdrag att se över, och vid behov revidera, den 

länsgemensamma riktlinjen för SIP samt mallar och utbildningsmaterial. 

Efter översyn konstaterades att riktlinjen är i behov av att revideras.      

 

Beslutsunderlag 

Remiss Revidering av Riktlinje för Samordnad individuell plan för 

kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inkl bilagor 

daterad 2020-01-28  

FOKUS-nämnden beslut (FOKUS § 14 2020-02-26) inkl remissvar  

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Fyrbodal gällande revidering 

av SIP daterad 2020-03-23        

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har i huvudsak inget att erinra mot föreslagen revidering av 

SIP. Det är dock av största vikt att tillämpningsanvisningarna är tydliga och 

undviker möjligheter till tolkning i så hög grad som möjligt. 

Socialnämnden antar tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Fyrbodal 

gällande revidering av SIP daterad 2020-03-23 som sin egen.       
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§ 22 Dnr 2020-000037 700 

Yttrande - Översyn av parkering i centrum 

Sammanfattning av ärendet 

För närvarande finns ca 320 kommunala parkeringsplatser med varierande 

regleringar i centrala Ed. I kommunen finns varken parkeringsavgifter eller 

felparkeringsavgifter. För ca 20 av de kommunala parkeringsplatserna finns 

avtal om hyra eller arrende. Ett flertal av de kommunala parkeringsplatserna 

i centrum nyttjas av boende och personal som inte har avtal om hyra eller 

arrende och som parkerar längre tid än vad parkeringsföreskrifterna tillåter. 

Samtliga befintliga fastigheter i centrum har inte tillgång till parkering inom 

sin fastighet, vilket innebär att parkeringsfrågan för dessa måste lösas i sam-

band med införandet av felparkeringsavgift. Kommunens lokala ordnings-

föreskrifter samt taxor- och avgifter behöver revideras vid beslut enligt 

tjänsteskrivelse från utredare kanslienheten daterad 2019-12-06. För 

förordnande av parkeringsvakt behöver kommunstyrelsens reglemente och 

delegationsordning ändras.  

I dagsläget har kommunen inga medel att ta till vid felparkeringar och 

befintliga parkeringar utnyttjas inte optimalt. Möjlighet till att utfärda 

felparkeringsavgifter bedöms vara ett effektivt medel för att styra upp 

parkeringar till ett ändamålsenligt användande. Det skulle också bidra till 

ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet. Inventering av befintliga 

kommunala parkeringsplatser har gjorts och förslag till disponering av dessa 

föreligger i beslutsunderlaget från kommunstyrelsen.      

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Översyn av parkeringar i centrum daterad 2020-01-24 inkl 

fördelningskarta över kommunala parkeringar.  

Tjänsteskrivelse Översyn av parkeringar i centrum/ begäran om yttrande 

från KS daterad 2020-03-23     

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har inget att erinra mot förslaget under förutsättning att 

parkeringstillstånd utfärdas till de av socialförvaltningens verksamheter som 

utför tjänster i centralorten.           

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen (KS)   



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-24 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr 2020-000032 730 

Motion - om att utreda möjligheterna att kyla äldreboenden 

varma dagar på sommaren 

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske har inkommit med svar på 

motion från kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU § 11, 2020-01-22). 

Dals-Eds kommun hyr sina särskilda boenden av Edshus. Enligt Edshus 

uppfylls kraven på samtliga föreskrifter och allmänna råd, då det i huvudsak 

är krav på att man skall bygga på ett visst sätt, luften skall vara filtrerad och 

tempererad. 

Vid färdigställandet av Hagalid kommer det däremot att finnas AC i samtliga 

allmänna utrymmen. Skulle temperaturen under en längre period övergå i en 

värmebölja skulle man kunna hyra in portabla aggregat. Det är viktigt att ha 

med sig att luftkonditionering kan ha skadliga effekter på hälsan om man 

inte är försiktig. Drastiska förändringar i temperatur skadar andnings-

systemet. Därför kan förflyttningar från varm utomhustemperatur till kall 

inomhustemperatur orsaka riktiga problem. 

Personer som tillbringar långa timmar i ett luftkonditionerat utrymme löper 

högre risk att bli uttorkade och drabbas av vätskebrist samt kan utveckla en 

intolerans mot värme. Detta är speciellt vanligt under sommaren. 

Socialförvaltningens verksamheter har dokumenterade rutiner och råd vid 

värmebölja - se Rutin för värmebölja upprättad 2018-06-20.       

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Svar på Motion- om möjligheterna att kyla äldreboenden varma 

dagar på sommaren daterad 2020-03-03  

Rutin för värmebölja upprättad 2018-06-20       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom skrivelsen Svar på Motion- om 

möjligheterna att kyla äldreboenden varma dagar på sommaren daterad 

2020-03-03 och antar den som sin egen.      

 

Expedieras till 

KS            

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(13) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-24 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2020-000051 700 

Dals-Eds Demensförening 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds Demensförening har inkommit med en skrivelse innehållande ett 

flertal frågeställningar som de vill ha besvarade.  

Biträdande förvaltningschef har sammanställt svar fån förvaltningen i en 

skrivelse. En del frågor är ställda direkt till socialnämnden och de kommer 

bli besvarade på under sittande möte.       

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Dals Eds Demensförening Till socialnämnden i Dals-Ed 

datumstämplad 2020-02-26.   

Skrivelse Svar på inkommen handling från Dals-Eds Demensförening 

 2020-02-26       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom skrivelsen Svar på inkommen handling 

från Dals-Eds Demensförening 2020-02-26 och antar den som sin egen.        
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Dals-Eds Demensförening 
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§ 25 Dnr 2010-000161 046 

Riktlinjer - Fonder 

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse har inkommit från före detta förvaltningsekonom Jonas 

Magnusson. 

År 2013 tog nämnden beslut (SN § 50, 2013-05-21) om att begära 

permutation på de fonder som socialnämnden förvaltar. Tyvärr visade det sig 

att det inte var den mest lämpligaste vägen för att möjliggöra utdelning ur 

socialförvaltningens fonder. På grund av att fondernas kapital inte gett någon 

avkastning har det under ett antal år inte kunnat vara möjligt att dela ut några 

medel.  

Förslag till beslut är att begära tillstånd hos Länsstyrelsen att få förbruka 

fondernas kapital.        

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Utdelning ur fonder daterad 2020-03-05.       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att begära tillstånd hos 

Länsstyrelsen att få förbruka fondernas kapital enligt stiftelselagen 6 kap 5 §.      

 

 

 

 

Expedieras till 

Samhällsbyggnadsförvaltningens controller, Jonas Magnusson 
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§ 26 Dnr 2020-000055 700 

Samverkan socialtjänsterna i Dalsland 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström presenterar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

Socialcheferna i fem Dalslands kommuner har träffats under informella 

former efter USD:s nedläggning. Dessa informella träffar har varit bra även 

om de med tiden har blivit färre i antal. Efter Utveckling Socialtjänsten 

Dalsland (USD):s nedläggning år 2016 har de flesta kommunsamarbeten 

fortsatt via gemensamma avtal. Socialchefsgruppen har diskuterat kring 

svårigheten att bevaka och driva pågående samarbeten på egen hand, men 

framförallt svårigheten att utveckla och skapa fler samverkansområden i sitt 

ordinarie arbete. Socialförvaltningarna i Dalsland arbetar för att gemensamt 

finna samverkansområden. 

Med anledning av ett identifierat behov och önskan om mer ingående 

diskussion kallade Dals-Eds kommun till ett samverkansmöte 13 februari 

2020, där fyra socialchefer och fyra ordföranden i socialnämnd/utskott 

närvarade - Dals-Ed, Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud. Utifrån behovet 

av mer samverkan mellan Dalslands kommuner föreslås det att 

socialnämnden ansöker om 300 tkr hos Kommunstyrelsen, för att ha 

möjlighet att under två år samordna arbetet kring Samverkan socialtjänsterna 

i Dalsland.      

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Utveckla och underhålla samarbete och samverkan inom 

kommunal socialtjänst - hälso- och sjukvård samt konsekvenser av att inte 

göra det gemensamt i Dalsland 

Tjänsteskrivelse Samverkansområden gällande samverkansområden inom 

socialförvaltningar i Dalsland daterad 2020-03-12.     

 

Socialnämndens beslut 

Utifrån behovet av mer samverkan mellan Dalslands kommunerna, ansöka 

om 300 tkr hos Kommunstyrelsen (KS) från utvecklingsanslaget, för att ha 

möjlighet att under två år samordna arbetet inom de fyra Dalslands 

kommunernas socialförvaltningar.      

 

Expedieras till 

KS                        
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§ 27 Dnr 2020-000004 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök - Hemtjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår       
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§ 28 Dnr 2020-000006 700 

Övriga frågor 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen ger socialnämnden muntlig information kring hur 

förvaltningens verksamheter planerar inför ett eventuellt utbrott av Covid-19 

(coronavirus). Förvaltningen arbetar kontinuerligt med den aktuella planen 

för hur verksamheterna ska agera vid ett utbrott av smittad personal samt hur 

de ska prioritera och agera därefter.   

Vid dagens möte tas övriga frågor emot skriftligt och besvaras på 

nästkommande nämndsmöte. 
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§ 29 Dnr 2020-000008 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – februari 2020 

Tf enhetschef IFO Henry Einestedt - februari 2020 

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - februari 2020 

Socialsekreterare Johnny Axelsson – februari 2020 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - februari 2020 

Socialsekreterare Sara Myrberg - februari 2020 

Socialsekreterare Krister Stensson - februari 2020 

 

Socialsekreterare Marie Persson - februari 2020 

 

Biståndsbedömare ÄO; Lena Magnusson & Annika Andersson – februari 

2020 

 

LSS beslut; Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske – februari 2020 

      

 

 

 


