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Sammanträdesdatum

2022-01-25

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 25 januari 2022 kl 08:30 – 11:30

Beslutande

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

Övriga närvarande

Mette Glesåen, sekreterare
Patrik Högfelt, controller § 2
Susan Gren, tf IFO chef § 4
Agneta Johansson, kommunchef § 6
Via web - Susanne Sterneblad & Therese Halmberg, personalföreträdare § 6
Via web - Carina Halmberg (S)

Justerare

Britt-Marie Johansson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningens kansli,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mette Glesåen

Ordförande
Kenneth Gustavsson
Justerare
Britt-Marie Johansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-01-25

Datum då anslaget sätts upp

2022-01-25

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli

Underskrift
Mette Glesåen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2022-02-15
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Sammanträdesdatum

2022-01-25

Socialnämnden
Ärendelista
§1

Dnr 10327

Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering ............................. 3
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Dnr 2021-000006 042

Budgetuppföljning 2021 – förtydligande av budgetpost .............................................. 4
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Dnr 2021-000156 700
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§5

Dnr 2021-000007 002
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Dnr 2022-000002 700
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-25

Socialnämnden
§1

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

2022-01-25

Socialnämnden
§2

Dnr 2021-000006 042

Budgetuppföljning 2021 – förtydligande av budgetpost
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningscontroller Patrik Högfelt redovisar ärendet.
Vid socialnämndens sammanträde den 14 december 2021 väcktes en fråga
angående finansiering av vaken natt inom LSS (lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade).
I föredragningen av prognosen förklarades en förväntad merkostnad inom
LSS vara införandet av vaken natt på ett av LSS boenden. Bakgrunden till
oklarheten om denna merkostnad - finansierad eller ej - var att frågan
behandlades av socialnämnden i april 2021. Det aktuella ärendet gällde
uppstart av ett korttidsboende (Stjärnan) samt bostad med särskild service
enligt LSS (Galaxen). Ärendet omfattade även införande av vaken natt på
Timmergårdens boende.
De ökade merkostnader som uppkom vid uppstart av boendena Stjärnan och
Galaxen, kunde till viss del finansieras med omfördelning av personal på
Timmertjärns LSS boende, men i dagsläget är inte brukarna längre i behov
av dygnet runt personal – det vill säga natt tillsyn. Om behov åter skulle
uppstå kan tillsyn under natten göras i samverkan med Novabos LSS boende
som har bemanning nattetid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Finansiering vaken natt LSS boende och psyk – svar på
fråga från socialnämnden 2021-12-14 daterad 2020-01-03.
Socialnämndens beslut
Finansiering vaken natt på Timmergårdens LSS boende får tas inom tilldelad
ram för år 2022.
Tar del av tjänsteskrivelse Finansiering vaken natt LSS boende och psyk –
svar på fråga från socialnämnden 2021-12-14 daterad 2020-01-03.
Expedieras till
Controller
Enhetschef LSS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25

Socialnämnden
§3

Dnr 2021-000156 700

Riktlinjer gemensamma i Dalslandskommunerna och Säffle
kommun - DAT.
Sammanfattning av ärendet
Handläggare för Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhets (DAT)
Jeanette Kraft och Daniel Berglöv redovisar ärendet skriftligt.
Enligt lagstiftaren är det viktigt att kommunerna har tydliga riktlinjer för vad
som gäller enligt alkohollagen och alkoholförordningen och Tobakslagen
med hänsyn till lokala förhållanden som tas vid tillståndsprövning.
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhets riktlinjer är ett levande
dokument som löpande måste ses över då vårt arbete regleras utifrån lagar
och rättspraxis som ständigt förändras. Därför har nya riktlinjer arbetats fram
och är nu uppdaterade.
Förslag till beslut är att socialnämnden antar liggande riktlinjer.
Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse Gemensamma riktlinjer avseende Tobakslagen (LTLP
2018:2088) och Alkohollagen (2010:1622) för Dalsland & Säffles Alkoholoch Tobaksenhet
Riktlinjer Gemensamma riktlinjer i Dalslandskommunerna och Säffle
kommun.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta ”Gemensamma riktlinjer gällande
serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av
tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare
samt tillsyn av rökfria skolgårdarframtagna riktlinjer”.

Expedieras till
DAT

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25

Socialnämnden
§4

Dnr 2016-000074 700

Socialnämndens delegationsordning - revidering
Sammanfattning av ärendet
Tf verksamhetschef IFO (Individ- och Familje Omsorgen) Susan Gren
redovisar ärendet.
En större revidering av delegationsordningen har genomförts i syfte att öka
rättssäkerheten avseende de beslut som fattas av delegat på uppdrag av
socialnämnden. Vidare är det förvaltningens ambition att öka användarvänligheten av dokumentet genom att göra det tydligt.
Delegationsordningen är bilagd med rödmarkerad text där förändringar har
skett från tidigare beslutad delegationsordning.
Beslutsunderlag
Socialnämnden delegationsordning fastställd av socialnämnden 2022-0125 (SN § 4)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering och
komplettering av delegationsordning enligt beslutsunderlag.
Följande justeringar har direktjusterats i liggande delegationsordning;


Sida 14, punkt 3 ”hyra överstigande 10 basbelopp” med
Socialnämnden (SN) som delegat.



Sida 20, punkt 16 med Socialnämnden (SN) som delegat.



Sida 22, punkt 21 med Enhetschef som delegat.



Sida 25, efter texten Information ska lämnas – läggs ett
kommatecken (,) till



Sida 36, löpande numrering ska vara 20 - ej 29

Expedieras till
SN ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-01-25

Socialnämnden
§5

Dnr 2021-000007 002

Redovisning av delegationsbeslut 2021
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – december 2021
Socialnämndens ordförande – december 2021
Tf IFO chef Susan Gren – december 2021
Tf 1:e socialsekreterare Susan Hay – december 2021
Socialsekreterare Reine Dahlman – december 2021
Socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - december 2021
Socialsekreterare Johnny Axelsson - december 2021
Socialsekreterare Marie Persson - december 2021
Socialsekreterare Krister Stensson - december 2021
Socialsekreterare Marika Rosenbaum - december 2021
Tf socialsekreterare Miriam Åkerlund – december 2021
LSS beslut: Socialnämndens arbetsutskott – december 2021
Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson – december
2021
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet – december 2021
Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§6

Dnr 2022-000002 700

Övriga frågor 2022
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Agneta Johansson (tillika tf socialchef) ger socialnämnden en
muntlig avstämning kring läget i socialförvaltningens verksamheter.
Ledamot Carina Halmberg (S) tar upp fråga kring kostnader gällande
vårdtransporter vid dödsfall på kommunens korttidsboende eller särskilt
boende (SÄBO). Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag till mars
månads nämndmöte.

Expedieras till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Enhetschef Edsgärdets & Hagalids särskilda boende (SÄBO)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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