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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 23 februari 2022 kl 08:30 – 11:00 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Monica Sandström (S) ersättare för Carina Halmberg (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

  

 

Övriga närvarande Mette Glesåen, sekreterare 

Patrik Högfelt, controller § 8 

Via telefon - Jeanette Kraft, alkohol och tobakshandläggare § 13 

 

Justerare Yvonne Simonsson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 7-15 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-23 Datum då anslaget tas ned 2022-03-16 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 7 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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§ 8 Dnr 2022-000012 042 

Bokslut 2021 SN - muntlig sifferrapport  

Sammanfattning av ärendet 

Controller Patrik Högfelt redovisar ärendet muntligt. 

Ekonomisk uppföljning avseende nämndens verksamhetsområde för helåret 

2021 redovisas muntligt.  

Prognos på årsbasis visar i nuläget på ett underskott mot budgetram på minus 

9,09 mkr - inkluderad förväntad ramtilldelning på 1,6 mkr.        

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen. 

Ärendet kommer att återupptas på april månads socialnämndmöte, då 

kommer även socialförvaltningens verksamhetsberättelser för 2021 att 

redovisas.              
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§ 9 Dnr 2021-000153 700 

Kommungemensam dödsbohandläggning plus skuldsanering 

Sammanfattning av ärendet 

Socialcheferna i Dalsland är eniga om att gå vidare med avtalssamverkan 

kring gemensam budget-/skuldrådgivning och dödsbohandläggning. Två 

tjänster kommer att tillsättas 2022-04-01 och utgå från Mellerud med 

uppdrag att tillsammans tillgodose Dalslandskommunernas verksamhet 

inom området. 

 

Syftet med samverkan är att genom samarbete kunna tillhandahålla heltids- 

tjänster riktade till budget-/skuldrådgivning och dödsbohandläggning för 

ökad kvalité i handläggning och rättssäkerhet. Målsättning är att minska 

respektive kommuns sårbarhet, korta ner väntetider för insats samt ge ut- 

rymme och förbättrade förutsättningar för ett förebyggande och utåtriktat 

arbete. Samtal och besök kommer utifrån möjlighet och lämplighet genom-

föras; digitalt, hembesök och i lokaler tillhandhållna av respektive kommun. 

För att underlätta för de enskilda kommuninvånarna bör besök/ kontakt så 

långt som möjligt förläggas till respektive kommun. Personal och kring-

kostnader delas mellan Dalslandskommunerna utifrån befolkningsandel och 

finansieras inom befintlig ram. För Dals-Eds del blir totalsumman 160 322kr 

per år.           

 

Beslutsunderlag 

Diskussionsunderlag Gemensam budget-/ skuldrådgivning och 

dödsbohandläggning daterad 2022-01-21. 

Tjänsteskrivelse Gemensam budget- och skuldrådgivning samt 

dödsbohandläggning i Dals-Ed, Åmål, Bengtsfors, Mellerud samt 

Färgelanda kommuner daterad 2022-02-15    

 

Socialnämndens beslut 

Dals-Eds kommun går med i en Dalslandssamverkan kring gemensam 

handläggning av budget-och skuldrådgivning samt dödsbohandläggning 

med; Åmål, Bengsfors, Mellerud och Färgelands kommuner under 

förutsättning att övriga kommuner fattar motsvarande beslut.    

 

Finansiering får tas inom befintlig budget.         

  

Expedieras till 

Tf IFO chef, Susan Gren               
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§ 10 Dnr 2022-000021 700 

Remiss - Samverkansavtal digitala hjälpmedel  

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningens systemförvaltare Lennart Larsson yttrar sig i ärendet. 

Att digitala hjälpmedel behövs i vården och omsorgen har aldrig varit så 

tydligt som efter snart två år med coronapandemin. För att bättre möta 

invånarnas behov och som en del i omställningen till en ”god och nära 

vård” har såväl Västra Götalandsregionen (VGR) som flera kommuner fattat 

beslut om ”digitalt först” avseende flera välfärdstjänster. Frågan är inte 

längre om vi ska ha digitala hjälpmedel i verksamheterna utan hur vi till- 

handahåller dem på bästa sätt. I nuläget har vi en situation där tillgången till 

digitala hjälpmedel är ojämlik och där var och en av de 49 kommunerna och 

regionen behöver lägga mycket arbete på att tillhandahålla digitala hjälp- 

medel. Det finns stora vinster om vi istället kan samarbeta kring detta. 

 

Digitala hjälpmedel inom både vård och omsorg ingår inte fullt ut i det 

nuvarande samarbetet kring hjälpmedel. För att etablera samarbetet behövs 

därför ett samverkans avtal mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och 

VGR. Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 huvud-

männen om målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska gälla 

för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt en gemensam investering för 

att etablera samarbetet. Under hösten 2021 har förslaget på samverkansavtal 

kring digitala hjälpmedel förankrats i flera olika forum och går nu ut på 

remiss.   

 

Förslag till bedömning är att kommunen ingår i liggande samverkansavtal.        

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal digitala hjälpmedel – Välfärdsteknik i 

samverkan daterad 2022-02-02 

Avsiktsförklaring – Avsiktsförklaring angående samarbete inom området 

digitala hjälpmedel   

Remiss – Samverkansavtal digitala hjälpmedel daterad 2022-01-21  

Remissversion - Samverkansavtal Digitala hjälpmedel              



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(13) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteutlåtande Samverkansavtal digitala 

hjälpmedel – Välfärdsteknik i samverkan daterad 2022-02-02 och antar den 

som sin egen. 

Dals-Ed är en liten kommun, med begränsade resurser och en åldrande 

befolkning. Därför bör kommunen inte stå utanför denna typ av samarbete. 

Kommunen kan istället dra nytta av det, då vi själva slipper att köpa in alla 

typer av digitala hjälpmedel som kan bli aktuella i framtiden. Dessutom 

underlättar det för både personal och brukare.                   

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS 
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§ 11 Dnr 2022-000023 730 

Kostnader gällande vård transporter vid dödsfall 

Sammanfattning av ärendet 

Edsgärdets enhetschef Åsa Sandblom yttrar sig skriftligt i ärendet. 

Enligt 2 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innefattas det i hälso- och 

sjukvård att ta hand om avlidna. Denna riktlinje utgår från Hälso- och 

Sjukvårdsavtalet i Västra Götaland (HoS-avtalet). De som är inskrivna i den 

kommunala hälso- och sjukvården (HSV) innefattas av kommunens ansvar 

enligt lag. Hantering av avlidna utanför den kommunala HSV är Västra 

Götalandsregionen (VGR) ansvar.  

 

Vid Socialnämndens sammanträde 2022-01-25 togs frågan åter upp då 

nämnden önskade svar på följande - se frågeställningar;  

● när träder VGR avtalet i kraft?  

- Riktlinje ”Förvaring och transport av avlidna för VGR”  

   se bilaga - trädde i kraft 2021-06-14.  

- Avgift “Bårhusavgift” tas ut av VG region from 2022-01-01.  

- 2022 års pris för en bårhusplats inom VGR uppgår till 2 449 kronor. I  

kostnaden ingår personal, lokal, utrustning samt övriga kostnader för 

hantering i upp till 30 dygn. Varje ytterligare påbörjad 14-dygnsperiod 

debiteras 2 449 kronor.  

● hur ser det kortsiktiga avtalet med anlitad begravningsentreprenör ut? 

- Socialförvaltningen har en muntlig överenskommelse med Erntssons  

Begravningsbyrå avseende transport från bostad inom Dals Ed kommun till  

bårhus.  

- Ersättning enligt gällande överenskommelse:  

- Ställkostnad inkl en mils transport dagtid vardagar 2 890 kronor  

- Ställkostnad inkl en mils transport helg/kväll 3 500 kronor  

- Utöver ställkostnad tillkommer milersättning 180 kr/mil.  

- För 2021 har Dals Eds kommun fakturerats totalt 15 000 kronor avseende  

transporter från Dals Eds kommun till Bårhus.  

- Ställningstagande behov av upphandling är inte gjord eftersom  

dialog/uppföljning avseende möjlighet för transportör att fakturera dödsbo  

direkt efter utförd tjänst istället för att Dals Eds kommun skall debiteras.  

● vilka kostnader läggs på förvaltningen för hantering?  

- I dagsläget pågår en dialog i flera av regionens kommuner och VG region  

kring frågan om avgift för förvaring bårhus kan debiteras dödsbo direkt eller  

om kommunen måste hantera fakturering. Om kommunen skall hantera  

faktureringen är det en ordinarie kostnad för administration likställd övrig  

fakturering.  

- From 2022 har kommunfullmäktige beslutat att kostnaden för transport till  

  bårhus samt förvaring av kropp tillfaller dödsboet.                                         
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avgifter bårtransport daterad 2022-01-27 

Riktlinje – Förvaring och transport av avlidna för Västra 

Götalandsregionen och länets kommuner daterad 2021-06-14              

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.       
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§ 12 Dnr 2022-000036 700 

Hemställan viljeinriktning om sammanslagning av 

Samordningsförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelserna för Arvika-Eda samordningsförbund och Samordningsförbundet 

BÅD-ESÅ (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng) hemställer till sina 

medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige för 

Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Arvika kommun, Eda 

kommun, Bengtsfors kommun, Åmål kommun, Dals-Ed kommun, Säffle 

kommun och Årjäng kommun om att ta ställning till samt att fatta besluta i 

fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden. 

Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den 1 januari 2023. 

Budget beräknas kunna omfatta ca 8 miljoner kronor där Arbetsförmedling, 

Försäkringskassan utgör 50% av medelstilldelningen, Region Värmland och 

Västra Götalandsregionen står för 25 % tillsammans - kommunerna till-

sammans delar resterande 25 %. Beräkning för regionerna och kommunernas 

del utgår från invånarantal per kommun. För Dals-Eds kommun innebär det 

inga förändrade förutsättningar jämfört med i dag. För detaljerad redogörelse 

se tjänsteskrivelse Hemställan viljeinriktning om sammanslagning av 

Samordningsförbund. 

 

Förslag till beslut är att godkänna hemställan och viljeinriktning om 

sammanslagning av Samordningsförbundet BÅD-ESÅ och Arvika-Eda 

samordningsförbund.           

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Hemställan viljeinriktning om sammanslagning av 

Samordningsförbund daterad 2022-01-31 inkl bilaga.         

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom hemställan och viljeinriktning om 

sammanslagning av Samordningsförbundet BÅD-ESÅ och Arvika-Eda 

samordningsförbund.           

 

Expedieras till 

KS                              
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§ 13 Dnr 2022-000013 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök – Dalslands & Säffles 

Alkohol- och Tobaksenhet  

Sammanfattning av ärendet 

Handläggare för Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet, Jeanette Kraft 

redovisar ärendet. 

Säffle och de fem Dalslandskommunerna; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 

Mellerud och Åmål har gemensam handläggning och tillsyn av folköl- och 

tobaksförsäljning samt serveringstillstånd för; starköl, vin, sprit och andra 

jästa alkoholdrycker. Handläggaren svarar också på remisser från 

Lotteriinspektionen avseende värdeautomatspel.   

Alkohollagens regler styr hur servering av alkoholdrycker får ske. Syftet är 

att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig som exempelvis; 

berusningsdrickande, allt för tidig alkoholdebut och olägenheter såsom ord-

ningsstörningar. Tillstånd att servera alkoholdrycker ges av den nämnd som 

kommunfullmäktige beslutar, i Dals-Eds kommun är det socialnämnden.  

Det är också kommunen som tillsammans med Polisen är tillsynsmyndighet 

med uppgift att se till att lagen följs. Kommunen har tillsammans med 

polismyndigheten även tillsynsansvaret när det gäller försäljning av folköl 

och tobak vilket framförallt syftar till att förhindra försäljning till underåriga. 

 

Handläggare ger även nämnden information om att Länsstyrelsen genom-

förde en tillsyn den 9 februari 2022. Tillsynen omfattade kommunens 

tillsynsarbete som bedrivits enligt; alkohollagen, tobakslagen och lagen om 

tobak och liknande produkter från föregående år (2021). Länsstyrelsen 

bedömning är bland annat; välutredda ärenden, tydliga ansökningshandlingar 

med tillhörande anvisningar. Länsstyrelsen hade i övrigt inga andra 

synpunkter.  

 

Handläggare för Dalslands och Säffles alkohol- och tobaksenhet har även 

redovisat verksamhetsplan för år 2021 på sittande möte.             

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.        

 

Expedieras till 

DAT             
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§ 14 Dnr 2022-000002 700 

Övriga frågor 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens trygghetsboende. En diskussion fördes kring vad 

socialnämnden vill för att möjliggöra bra aktiviteter i Linden huset. 

Ledamot Yvonne Simonsson (S) återupptar frågan kring elförsörjning på 

Edsgärdets särskilda boende (SÄBO). Frågan remitteras vidare till 

kommunstyrelsen (KS). 

Ledamot Yvonne Simonsson (S) tar upp frågan kring 6 6 a. Återrapportering 

till nämnden sker på mars månads nämndsmöte enligt tidigare beslut i 

arbetsutskottet 

Den 9 februari 2022 hade Länsstyrelsen ett tillsynsbesök med handläggare 

och chef vid Alkohol- och tobaksenheten i Dalsland och Säffle. Under 

tillsynstillfället deltog även representanter från nämnden i respektive 

kommun. Länsstyrelsen vill inhämta kompletterande information om hur 

socialnämnden i Dals-Eds kommun arbetar med tillsynen av rökfria miljöer. 

Se meddelande från Länsstyrelsen Förfrågan angående socialnämndens 

tillsyn av rökfria utomhusmiljöer daterad 2022-02-17. Enligt uppgift från 

alkohol- och tobaksenheten genomför de endast tillsyn av rökfria skolgårdar. 

I de rökfria utomhusmiljöerna som kommunen har tillsynsansvar för ingår 

utöver skolgårdar även de miljöer som anges i 6 kap. 2 § lag om tobak och 

liknande produkter (LTLP). Dessa miljöer har inte tillsynats av alkohol- och 

tobaksenheten. Länsstyrelsen önskar svar, senast den 25 februari, på om 

socialnämnden arbetar med tillsyn av andra rökfria utomhusmiljöer utöver 

skolgårdar? Socialnämndens svar i denna fråga är nej.            

 

 

 

 

Expedieras till 

Länsstyrelsen 

KS 
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§ 15 Dnr 2022-000003 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – januari 2022 

Socialnämndens ordförande – januari 2022 

Tf IFO chef Susan Gren – januari 2022  

Tf 1:e socialsekreterare Susan Hay – januari 2022 

Socialsekreterare Reine Dahlman – januari 2022 

Socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - januari 2022  

Socialsekreterare Johnny Axelsson - januari 2022 

Socialsekreterare Marie Persson - januari 2022 

Socialsekreterare Marika Rosenbaum - januari 2022 

Tf socialsekreterare Lena Bremell – januari 2022      

 

Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson – januari 2022 

 

          

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.         

 

 

 

 

 


