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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 25 augusti 2020 kl 08:30 – 10:00 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

 

  

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltn. chef 

Mette Glesåen, sekreterare 

 

Justerare Carina Halmberg 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli, 2020-08-25 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 47-55 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Carina Halmberg  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-08-25 

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-25 Datum då anslaget tas ned 2020-09-16 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 47 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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§ 48 Dnr 2017-000143 750 

Ansökan om ersättning ur integrationsmedel enligt beslut 

fattat 170830 (KF § 63) för 2020 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef IFO Reine Dahlman redovisar ärendet skriftligt. 

 

Den 30 augusti 2017 (KF § 63) fattade Kommunfullmäktige (KF) beslut 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, under perioden januari – maj 2020, sammanlagt 

beviljats ungefär 507 000kr under 2020 års fem första månader. 

 

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

kommunens integrationsmedel för 2020.             

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om ersättning ur integrationsmedel enligt beslut 

fattat 170830, KF § 63/2017 datumstämplad 2020-06-08.               

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ansöker om 300 000kr för ökade kostnader gällande 

ekonomiskt bistånd knutet till nyanlända för år 2020 ur kommunens 

integrationsmedel hos kommunfullmäktige (KF).          

 

Expedieras till 

KS 
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§ 49 Dnr 2020-000104 750 

Förslag till yttrande över Regeringskansliet remissförslag 

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag 

till bestämmelser rörande bl a omedelbar placering, sekretess 

och skolgång (Ds 2020:16)  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef IFO Reine Dahlman redovisar ärendet skriftligt. 

Socialdepartementet föreslår att socialnämnden ska få en ny befogenhet att 

omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en 

vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. 

Syftet med promemorian är att den ska komplettera betänkandet Ett fönster 

av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 

2017:112).  

Skyddat boende är en vanlig och i det akuta skedet många gånger avgörande 

insats för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn. Det saknas i dag en 

tydlig reglering och definition av insatsen skyddat boende. Vidare saknas det 

tillståndsplikt och särskilda kvalitetskrav.  

I promemorian som nu remitterats föreslås förutom möjligheten att besluta 

om omedelbar placering också nya bestämmelser för att möjliggöra sekretess 

hos kommuner och regioner för adresser till skyddade boenden. Det föreslås 

också vissa tydliggörande vad gäller elevers rätt att gå i skola när de vistas i 

skyddat boende.      

Förslag till beslut är att Dals-Eds kommun tillstyrker förslagen i 

departementspromemorian.             

 

Beslutsunderlag 

Departementspromemorian DS 2020:16, Stärkt barnrättsperspektiv för barn 

i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl a omedelbar 

placering, sekretess och skolgång   

Remiss Remittering av departementspromemorian daterad 2020-07-01 

Tjänsteskrivelse Förslag till yttrande över remiss avseende 

departementspromemorian ”Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat 

boende – förslag till bestämmelser rörande bl a omedelbar placering, 

sekretess och skolgång (Ds 2020:16)”. Regeringskansliets dnr. 

S2020/05758/SOF daterad 2020-07-06             
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden förslag till beslut är att kommunstyrelsen (KS) ställer sig 

bakom förslagen i departementspromemorian.  

De förslag som lämnas i nu aktuell departementspromemoria (Ds 2020:16) 

är genomtänkta och får sägas uppfylla intentionerna om ett stärkt barnrätts-

perspektiv för barn och unga som bor i skyddat boende tillsammans med 

vårdnadshavare.  

Det finns ej heller något att invända mot den föreslagna tidpunkten för 

ikraftträdande av författningsändringarna.              

 

Expedieras till 

KS 
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§ 50 Dnr 2020-000097 700 

Medborgarförslag - att smittskyddsutrustning mot 

droppsmitta ska obligatoriskt användas i förebyggande syfte 

vid kroppsnära arbete i hemmet hos vårdtagare i riskgrupp 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet muntligt och skriftligt.  

Den femte juli 2020 inkom ett medborgarförslag till kommunstyrelsen (KS) 

angående obligatorisk användande av smittskyddsutrustning mot droppsmitta 

- i förebyggande syfte vid kroppsnära arbete i hemmet hos vårdtagare i 

riskgrupp. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) remitterade 

medborgarförslaget till socialnämnden för beredning av förslag till svar.  

Smittskyddsutrustning mot droppsmitta finns i hemtjänstens bilar.  

Socialnämndens verksamheter följer och uppdaterar kontinuerligt sina 

rutiner utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten (FHM) och 

Västra Götalandsregionen (VGR) tar fram. I dessa rekommendationer 

framgår hur kommunerna ska agera för att undvika smittspridning. 

Rekommendationerna tydliggörs sedan i lokala rutiner som görs väl kända i 

kommunens personalgrupper. Se senaste rekommendation i bifogat exempel 

där rutinen ändrats från ”kan till bör använda skyddsutrustning vid ansikts-

nära vård” vid arbete i vårdtagare/brukares hem. Om det är känd smitta 

agerar förvaltningen självklart utifrån gällande rekommendationer.            

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit 2020-05-07 inkl KSAU § 102 2020-06-10. 

REGIONAL RUTIN Covid-19 Åtgärder för att minska smittspridning av 

covid-19 mellan personal, patienter och vårdtagare när misstanke om covid-

19 saknas. Version 2 fastställd 2020-07-22 

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag daterad 2020-08-07               

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att hänvisa till tjänsteskrivelse Medborgarförslag 

daterad 2020-08-07 och överlämnar den till kommunstyrelsens arbetsutskott 

(KSAU). Tjänsteskrivelsen beskriver socialförvaltningens arbete kring 

Covid-19.  

Socialnämnden anser därmed frågan besvarad.             

Expedieras till 

KS           
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§ 51 Dnr 2018-000101 700 

Förlängning av Överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande 

riktlinjer 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet muntligt och skriftligt. 

Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. Inför ställningstagande om ny 

överenskommelse att gälla från och med 2020-12-01 ska överenskommelsen 

utvärderas både gällande utskrivningsprocessen och reglering av ansvar.  

Det har skett en successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar inom 

psykiatrin mellan 2018-09-25 och 2020-03-31. Från och med 2020-04-01 

gäller därför samma överenskommelse inom psykiatrisk som inom somatisk 

vård. För att utvärdera överenskommelsen i sin helhet finns behov av mer tid 

för att utvärdera eventuella konsekvenser av detta, framförallt inom 

psykiatrin.      

Förslag till beslut är att Dals-Eds kommun ställer sig bakom en förlängning.          

 

Beslutsunderlag 

Fyrbodal sammanträdesprotokoll 2020-05-07 § 37.   

Fyrbodal tjänsteskrivelse Förlängning av överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- 

och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård daterad 2020-04-09 

Tjänsteskrivelse Förlängning överenskommelse med VGR om samverkan vid 

in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård daterad 2020-08-07         

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden förslag till beslut är att kommunstyrelsen (KS) ställer sig 

bakom en förlängning av Överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31.            

 

Expedieras till 

KS                     
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§ 52 Dnr 2020-000102 700 

Förslag till yttrande över länsgemensamt inriktnings-

dokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland 

Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef IFO Reine Dahlman redovisar ärendet skriftligt. 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018-

2020 har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat 

integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

tagits fram. 

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalands 

Regionen (VGR) och kommuner med syfte att underlätta utveckling och 

kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete, då den enskilde individen 

har behov av samtidiga insatser från båda huvudmännen. Dokumentet ska 

vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan 

mellan parterna.  

Förslag till beslut är att Dals-Eds kommun ställer sig bakom 

inriktningsdokumentet.             

 

Beslutsunderlag 

Fyrbodal sammanträdesprotokoll 2020-05-07 § 36.  

Fyrbodal tjänsteskrivelse Inriktningsdokument för organiserat integrerat 

arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende daterad 2020-04-09 

Tjänsteskrivelse Förslag till yttrande över länsgemensamt inriktnings-

dokument för regionen och kommunerna i Västra Götaland; ”Organiserat 

integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende” 

daterad 2020-08-04.            

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens förslag till beslut är att kommunstyrelsen (KS) ställer sig 

bakom inriktningsdokumentet för regionen och kommunerna i Västra 

Götaland Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende         

Expedieras till 

KS                     
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§ 53 Dnr 2020-000004 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök – info Anhörigstöd 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson föredrar ärendet muntligt. 

Efter dialog mellan socialnämndens ordförande och biträdande förvaltnings-

chef kommer ärendet att återupptas på december månads nämndsmöte.  

Ärendet är i behov att ses över med anledning av kommunens nytagna rikt-

linjer för biståndsbeslut inom äldreomsorg och socialpsykiatri (SN § 32, 

2020-04-22).            

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen.            
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§ 54 Dnr 2020-000006 700 

Övriga frågor 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsledamot Yvonne Simonsson (S) efterfrågar om rutiner gällande 

hemgång från sjukhus till kommunens korttidsboende. Förvaltningschef 

informerar nämnden att rutiner finns, men tar med sig frågan. 
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§ 55 Dnr 2020-000008 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – juni & juli 2020 

Enhetschef IFO Reine Dahlman - juni & juli 2020 

Tf enhetschef IFO Henry Einestedt - juli 2020 

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – juni & juli 2020 

Socialsekreterare Johnny Axelsson – juni & juli 2020 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - juni & juli 2020 

Socialsekreterare Sara Myrberg - juni & juli 2020 

Socialsekreterare Krister Stensson - juni 2020 

Socialsekreterare Marie Persson - juni & juli 2020 

 

Biståndsbedömare ÄO; Lena Magnusson, Annika Andersson, Helena 

Weiland, Yvonne Carlström samt Carina Deall  – juni & juli 2020 

 

LSS beslut; Förvaltningschef Tommy Almström – juni 2020 

      

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut        

 

 

 

 


