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§ 76 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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§ 77 Dnr 2017-000143 750 

Ansökan om ersättning ur integrationsmedel enligt beslut 

fattat 170830 (KF § 63) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige (KF) fattade den 30 augusti 2017 (KF § 63) 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. 

 

Under perioden januari – augusti 2021, har det beviljats ungefär 800 000kr 

under 2021 års åtta första månader. 

  

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

kommunens integrationsmedel för 2021.                

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om ersättning ur integrationsmedel enligt beslut 

fattat 170830, KF § 63/2017 dagtecknad 2021-09-06.              

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ansöker om 300 000kr för ökade kostnader gällande 

ekonomiskt bistånd knutet till nyanlända för år 2021 ur kommunens 

integrationsmedel hos kommunfullmäktige (KF).               
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KS 
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§ 78 Dnr 2021-000012 750 

Riktlinjer IFO 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet muntligt. 

Socialnämnden beslutade att återuppta liggande ärende på oktober månads 

nämndsmöte. Anledningen var att verksamheten skulle få mer tid på sig att 

eventuellt kunna komplettera de riktlinjer som ligger under nämndens ansvar 

att hantera. 

Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att ta fram och uppdatera 

riktlinjer och rutiner för verksamheten, som en del av arbetet med 

kvalitetsledningssystemet. Syftet med riktlinjer är att skapa tydlighet och 

samsyn i arbetet för att uppnå målen med verksamheten.  

Individ och familjeomsorgens (IFO) riktlinjer ska ge handläggarna stöd och 

vägledning i arbetet. Riktlinjerna anger den politiska ambitionsnivån för vad 

som i normalfallet är skälig levnadsnivå för de stödinsatser som ges enligt 

myndighetsutövningen. Reviderade förslag till riktlinjer har presenteras. 

Förslag till beslut är att anta IFO´s vägledande bestämmelser för ekonomiskt 

bistånd.       

 

Beslutsunderlag 

 Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd i Dals-Eds kommun                               

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom IFO´s framtagna dokument Vägledande 

bestämmelser för ekonomiskt bistånd i Dals-Eds kommun.      
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IFO 
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§ 79 Dnr 2020-000067 700 

Samverkansavtal gemensam biståndsenhet (ÄO) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet. 

Sedan den 1 juni 2020 sköts driften av den gemensamma enheten för  

biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) riktat mot målgruppen  

äldre genom avtalssamverkan mellan Bengtsfors kommun och Dals-Eds 

kommun. Syftet med avtalet är att långsiktigt säkerställa; kontinuitet, 

kompetensförsörjning, metodutveckling, rättssäkerhet och god kvalité i den 

myndighetsutövande verksamheten. Målsättningen var att minska respektive 

kommuns sårbarhet. 

 

Socialcheferna i Bengtsfors/ Mellerud, Dals-Ed och Färgelanda är överens  

om att en framtida gemensam biståndsenhet är en möjlighet och samverkans-

samordnare Dalsland har under våren haft i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att slå samman bistånd mellan de fyra kommunerna. 

Medan frågan bereds vidare bedöms den bästa lösningen i nuvarande 

situation vara att respektive kommun, det vill säga Bengtsfors och Dals-Ed, 

tar ansvar för sin egen myndighetsutövning. 

 

Förslag till beslut är att Dals-Ed beslutar att från den 31 december 2021 

häva befintligt samverkansavtal.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal gemensam biståndsenhet daterad 2021-09-

29.        

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden i Dals-Ed beslutar att från den 31 december 2021 häva  

befintligt samverkansavtal mellan Bengtsfors kommun och Dals-Eds 

kommun kring gemensam biståndsenhet förutsatt att Bengtsfors Kommun 

senast 31 december 2021 beslutar detsamma.      

 

 

Expedieras till 

Bengtsfors kommun 
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§ 80 Dnr 2020-000177 700 

SoL Serviceboende - uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

LSS enhetschef Maria Reuter redovisar ärendet skriftligt. 

I början av 2021 infördes insatstypen SoL serviceboende. Bostad med 

särskild service enligt SoL är till för personer med psykiska funktionsned-

sättningar som inte längre kan få behovet av; omvårdnad, trygghet och 

säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.  

 

Bostad med särskild service enligt SoL innebär en bostad i ett gruppboende 

bemannat med personal dygnet runt där insatsen boendestöd ingår. Syftet 

med boendestöd är att ge personer med psykiska funktionsnedsättningar en 

bättre livskvalitet och trygghet i vardagen samt ett självständigt liv.  

 

Socialnämnden bad om en uppföljning i ärendet som har redovisats skriftligt. 

För detaljerad redovisning se tjänsteskrivelse SoL serviceboende – 

Uppföljning daterad 2021-09-28.       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.       
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§ 81 Dnr 2016-000074 700 

Socialnämndens delegationsordning  

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga nämnder och kommunstyrelsen har ett reglemente som beskriver 

deras uppdrag, ansvarsområde och verksamheter. De har även varsin 

delegationsordning som samlar de beslutsområden som instanserna valt att 

delegera. Dessa dokument behöver regelbundet uppdateras för att vara i linje 

med förändringar inom ansvarsområden eller verksamheterna som politiska 

beslut lett till. 

 

En revidering av delegationsordningen har genomförts i syfte att öka rätts- 

säkerheten avseende beslut som fattas av delegat på uppdrag av nämnden. 

Som underlag läggs delegationsordning med rödmarkerad text var 

förändringar har skett från tidigare beslutad delegationsordning.       

 

Beslutsunderlag 

Pdf fil SN deleg rev 2021-09-29                                               

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar reviderad delegationsordning.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 
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§ 82 Dnr 2021-000114 700 

Remiss - Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära 

vård 

Sammanfattning av ärendet 

Remissversionen av Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära 

vård har skickats ut på remissrunda till kommuner och regionen. Strategin 

ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg.  

 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till  

Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Planen innehåller  

de områden som kommun och region gemensamt prioriterar att kraftsamla 

kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 

utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver 

öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklings- 

strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos  

befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den 

enskildes behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkans-

kulturen och öka tilliten mellan huvudmännen. 

 

Synpunkter på remissen ska vara KS tillhanda senast den 10 november.             

 

Beslutsunderlag 

Missiv Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård   

Remissversion Strategi Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära 

vård   

Tjänsteskrivelse Socialnämndens remissvar ”Färdplan nära vård” daterad 

2021-10-15  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden i Dals-Eds kommun ställer sig bakom färdplanen och 

bedömer att de olika delarna är centrala för att lyckas med denna om-

ställning. Socialnämnden stödjer skrivningen i de olika delarna av 

“Färdplanen”. 

 

Socialnämnden i Dals-Eds kommun vill dock understryka vikten av att stöd 

till implementering beaktas. Implementeringsforskningen är tydlig med 

vikten av att ta denna del på allvar, det framgår av dokumentet, men om 
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detta inte tas på allvar finns stor risk att ”kultur äter struktur till frukost”. 

Dals-Ed vill också understryka vikten av att fördela resurser för personal- 

och kompetensförsörjning och att det skapas incitament för att det kan ske en 

förflyttning av personalkategorier från de sjukhuscentrerade verksamheterna 

ut till lokala eller delregionala enheter. De perifera små kommunerna 

kan få svårigheter med rekrytering om inte det skapas incitament för att 

professionen ska vilja flytta på sig till mindre orter. 

 

Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Socialnämndens remissvar 

”Färdplan nära vård” daterad 2021-10-15 och antar den som sin egen.                            
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§ 83 Dnr 2021-000115 730 

Remiss - Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande   

överenskommelser 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) har fyra tillhörande 

överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar: del A, B och C. 

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 

samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen (VGR) finns 

samlad. 

 

Del A innehåller avtalstext som är gemensam för alla överenskommelser och 

Hälso- och sjukvårdsavtalet. Texterna är av generell och allmän karaktär. 

Del B innehåller Hälso- och sjukvårdsavtalet som reglerar samverkan och 

ansvarsfördelning för de målgrupper som både kommun och VGR har hälso- 

och sjukvårdsansvar för. Kompletta avtalet består av del B tillsammans med 

del A. 

Del C innehåller de fyra tillhörande överenskommelserna; Läkarmedverkan i 

kommunal hälso- och sjukvård i VG, Samverkan vid in- och utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård, Samverkan kring personer med psykisk funktion- 

snedsättning och personer med missbruk och beroende, Samverkan om 

munhälsa uppsökande och nödvändig tandvård. Här finns de avtalstexter 

som är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom 

samverkansansvar och ansvarsfördelning. Kompletta överenskommelser 

består av del C tillsammans med del A.              

 

Beslutsunderlag 

Missiv Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och  

tillhörande överenskommelser 

Remissversion Avtal Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 

överenskommelser (bilagor).   

Tjänsteskrivelse Socialnämndens remissvar ”Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal 

inklusive överenskommelser” daterad 2021-1015                                                        

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden i Dals-Eds kommun ställer sig i huvudsak bakom remiss-

förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal. Socialnämnden vill dock 

förtydliga vikten av att det implementeras inom alla regionens och 

kommunernas verksamheter som berörs av de områden avtalet handlar om. 

Det krävs en avtals följsamhet där avvikelsehantering och uppföljning leder 
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till ständiga förbättringar för att uppnå syftet och målet med avtalet. 

 

Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Socialnämndens remissvar 

”Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal inklusive överenskommelser” daterad 2021-

1015 och antar den som sin egen.      
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§ 84 Dnr 2021-000110 700 

Remiss - Vilja välja vård och omsorg - En hållbar 

kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 

2021:52)  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet muntligt. 

 

För att åstadkomma en hållbar kompetensförsörjning inom Sveriges 

äldreomsorg behöver fler vilja välja vård och omsorg. Fler måste vilja börja 

arbeta i verksamheterna, och vilja stanna. Hur man lyckas rekrytera till 

vården och omsorgen påverkas av synen på dessa arbeten, hur attraktiva de 

är. Utredningen presenterar ett antal rekommendationer i syfte att komma till 

rätta med problem som i många fall sedan länge varit kända. 

 

Dals-Eds kommun är ombedd att avlämna synpunkter på betänkandet 

Vilja välja vård och omsorg -En hållbar kompetensförsörjning inom vård 

ochomsorg om äldre (SOU 2021:52).      

 

Beslutsunderlag 

Remiss av SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg – En hållbar 

kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens arbetsutskott får i uppdrag att på arbetsutskottets möte i 

november fatta beslut om remissvar för betänkande ”Vilja välja vård och 

omsorg” för vidare hantering till Kommunstyrelsen (KS).        
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SNAU 
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§ 85 Dnr 2021-000004 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök – Dalsland & Säffles 

Alkohol- och Tobaksenhet (DAT) 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår och återupptas på december månads möte.             
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§ 86 Dnr 2021-000005 700 

Övriga frågor inkl ev annan info 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har tagit del av Folkhälsorådets protokoll daterat 2021-09-13. 

Socialnämnden lyfter speciellt upp frågan kring frivilligverksamheten och 

dess framtid. Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) vill se ett 

flerårigt projekt för att minska ofrivillig ensamhet i kommunen. Detta bör 

samordnas via folkhälsorådet och de medel som finns att tillgå för denna typ 

av folkhälsoinsatser. Uppdraget ska göras tillsammans med 

kommunstyrelsen (KS), FOKUS-nämnden och Hälso- och 

sjukvårdsnämnden (HSN) via folkhälsorådet. Socialnämnden uppdrar till 

förvaltningen att i samverkan med kommunens folkhälsosamordnare att ta 

fram förslag till en projektbeskrivning i syfte att minska ofrivillig ensamhet 

bland äldre och yngre, samt hur vi till detta inkluderar frivilliga krafter i vårt 

samhälle.  

 

      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 

KS  

Folkhälsosamordnare 
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§ 87 Dnr 2021-000007 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – september 2021 

Socialnämndens ordförande – september 2021 

Tf IFO chef Susanne Aronsson – september 2021  

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – september 2021 

Socialsekreterare Susanne Hay – september 2021   

Socialsekreterare Reine Dahlman – september 2021  

Socialsekreterare Johnny Axelsson - september 2021 

Tf socialsekreterare Eva-Liz Bergkvist – september 2021 

Tf socialsekreterare Miriam Åkerlund – september 2021      

 

Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson & Susanne 

Johansson – september 2021 

Färdtjänsthandläggare; Mette Glesåen – Lista nr 75 (2021-04-15 t o m  

2021-09-30)                  

 

 

 

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.       

 

 

 

 


