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Plats och tid Utvecklingscentret, Stora salen, tisdagen den 22 mars 2022 kl 08:30 -11:00 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

  

Övriga närvarande Mette Glesåen, sekreterare 

Anna Andersson, tf förvaltningschef  

Stina Leander, MAS §§ 18, 22 

Sarah Eriksson, enhetschef SÄBO § 20 

 

Justerare Eva A Johansson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 16-24 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Eva A Johansson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-22 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-22 Datum då anslaget tas ned 2022-04-12 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 16 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           

 

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(11) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-22 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2022-000042 750 

Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt 

begravningslagen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden handlägger ett antal ärenden per år gällande både 

gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning. Även om det rör sig om ett 

mindre antal ärenden så är dessa ärenden ofta resurskrävande och blir allt 

mer komplexa. I många fall ska kontakter tas med ett flertal; myndigheter, 

fordringsägare och fastighetsägare.  

Ett beslut om att ta ut avgift vid provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder 

enligt begravningslagen går i linje med kommunens mål om god ekonomisk 

hushållning, att ekonomiska aktiviteter i Dals-Ed sker i enlighet med lagar, 

regler och etablerade normer. Det finns lagstöd för kommunen att ta ut en 

avgift, och en stor andel kommuner i riket tar i dag ut en avgift i dessa 

ärenden. 

Vid en jämförelse med andra kommuner i länet och i riket har det 

framkommit att de flesta kommuner har valt att anta en timtaxa om cirka 0,8 

procent av prisbasbeloppet. Det motsvarar en kommuns självkostnad för 

tjänsten. För detaljerad information se tjänsteskrivelse.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt 

begravningslagen daterad 2022-02-15            

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige (KF) att besluta om att ta ut 

avgift vid provisorisk dödsboförvaltning och åtgärder enligt 

begravningslagen. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa timpriset baserat 

motsvarande 0,8% av gällande årligt fastställt prisbasbelopp.          

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 18 Dnr 2022-000008 700 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 DEK  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Stina Leander 

redovisar ärendet. 

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver det organisatoriska ansvaret för patient-

säkerhetsarbetet samt struktur för uppföljning och utvärdering. Det framgår 

hur patientsäkerhetsarbetet har; bedrivits för en ökad patientsäkerhet, hur 

uppföljning skett genom egenkontroll och hur samverkan med andra vård-

givare genomförts. Patientsäkerhetsberättelsen innehåller också information 

om personalens; rapporteringsskyldighet, hantering av synpunkter och 

klagomål samt övergripande mål och strategier för kommande år. 

De senaste två åren har arbetet inom vård och omsorg präglats av pandemin. 

Det innebär att vissa planerade insatser har fått skjutas på framtiden. För 

detaljerad information se Patientsäkerhetsberättelse 2021 Socialnämnden.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2021 daterad 2022-02-28 samt 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 Socialnämnden.          

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisad patientsäkerhetsberättelse för 2021.         

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

MAS, Stina Leander 
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§ 19 Dnr 2020-000135 730 

Begäran om åtgärd med mera enl 6 kap 6a § AML - 

Edsgärdets äldreboende 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår med anledning av att Arbetsmiljöverket ej har färdigbehandlat 

ärendet.      

 

Socialnämndens beslut 

Ärendet återupptas på april månads nämndsmöte.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 

Enhetschef SÄBO, Åsa Sandblom 
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§ 20 Dnr 2022-000007 700 

Redovisning av Lex Sarah anmälningar för år 2021  

Sammanfattning av ärendet 

Hagalids enhetschef Sarah Eriksson redovisar ärendet muntligt och skriftligt. 

 

För personal inom äldreomsorg och omsorgen för personer med funktions- 

nedsättning råder rapporteringsskyldighet avseende såväl risk för miss- 

förhållanden - som missförhållanden. Bestämmelserna om Lex Sarah finns i 

socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS). Vid allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för 

allvarligt missförhållande ska rapportering ske till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO. 

 

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och syftet med Lex 

Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att brister i verksamheten ska 

rättas till för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. Socialför-

valtningen har för avsikt att årsvis redovisa till socialnämnden inkomna 

rapporter och anmälningar enligt Lex Sarah.       

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av Lex Sarah utredningar under 2021 daterad 2022-02-28.      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisad sammanställning av Lex 

Sarah utredningar för år 2021.       

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Hagalids enhetschef, Sarah Eriksson 
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§ 21 Dnr 2022-000017 700 

Frågor - PRO Dals-Ed 220110 

Sammanfattning av ärendet 

Frågor har ställts av Pensionärernas riks organisation (PRO) styrelse där man 

önskar svar på; vem som beslutat att frivilligverksamheten i socialtjänstens 

regi skulle avslutas, vem som ändrat på Lindens värdinnesituationen och 

varför, samt om förändringarna är skapade för ekonomisk vinning.  

Det kan råda olika uppfattningar om vad en trygghetsvärd/värdinna är och 

vad som ingår när man bor på ett trygghetsboende. I kommunens riktlinjer 

begränsas inte funktionen till en specifik; person, dag eller tid. Uppdraget är 

att anordna aktiviteter och erbjuda dessa till boende på kommunens 

trygghetsboenden varför namnet trygghetsvärdinna kan uppfattas 

missvisande.  

Den tid som värdinnan var fysiskt närvarande vid trygghetsboendet Linden 

var betydligt högre än den tid som var avsatt på grund av projektanställning 

från hösten 2019 till årsskiftet 2021/2022, vilket var betydligt högre än den 

tid som är avsatt. Detta kommer förmodligen upplevas som en försämring 

för de boende på Linden som inte längre har en person tillgänglig, heldagar 

fyra dagar i veckan. För ändamålet finns idag budgeterat 0,5 årsarbetare. Där 

även tid för planering och organisering av aktiviteter ingår. Några andra 

avsatta medel finns inte i dagsläget. 

På kommunens hemsida hittar man information och riktlinjer om kommunen 

trygghetsboenden. Boendena har gemensamma utrymmen för; samvaro och 

trygghetsvärd/värdinna (vid vissa tider). Man kan engagera sig i husets 

aktiviteter eller nyttja de gemensamma utrymmena för att träffa grannar.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Linden och Hagalids trygghetsboenden, en tjänsteskrivelse 

som svar på ett brev till Socialnämnd daterad 2022-03-01.      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av tjänsteskrivelse Linden och Hagalids trygghets-

boenden, en tjänsteskrivelse som svar på ett brev till Socialnämnd daterad 

2022-03-01 och antar den som sin egen som svar till PRO.       

 

Expedieras till 

PRO                  
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§ 22 Dnr 2022-000013 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök - MAS 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Stina Leander 

redovisar ärendet. 

MAS har det övergripande ansvaret för patientsäkerheten och kvaliteten i 

vården till den som bor i särskild boendeform eller är inskriven i 

hemsjukvården. Det är en tjänst som är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL). 

Ansvaret avser; den vård och behandling som ges, de krav som ställs på 

läkemedelshantering, dokumentation med mera samt anmälan om en patient 

drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i 

samband med vård och behandling (lex Maria). MAS är sakkunnig i hälso- 

och sjukvårdsfrågor.      

 

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.          
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§ 23 Dnr 2022-000002 700 

Övriga frågor 2022 

Sammanfattning av ärendet 

FOKUS förvaltningschef Anna Andersson (tillika tf socialchef) informerar 

socialnämnden om aktuell situation under ordinarie förvaltningschefs 

frånvaro.   

Tf förvaltningschef Anna Andersson informerar socialnämnden om 

kommunens krisorganisation kopplat till kriget i Ukraina och det osäkra 

säkerhetsläget i vårt närområde. 

Tf förvaltningschef Anna Andersson informerar socialnämnden om att 

projektet heltidsresan, dvs heltid som norm, fortgår.   

Tf förvaltningschef Anna Andersson informerar socialnämnden att 

provtagning av Covid kommer fortsättningsvis återgå till vårdcentralen från 

och med första april 2022.   

Ledamot Cathrine M Rundqvist (C) tar upp frågan kring vad som gäller när 

invandrare med utomnordisk bakgrund har en önskan om att bli begravda i 

hemlandet efter sin död. Frågan vidarebefordras till MAS för behandling och 

kommer att återupptas på maj månads nämndsmöte.  
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MAS, Stina Leander 
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§ 24 Dnr 2022-000003 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – februari 2022 

Tf IFO chef Susan Gren – februari 2022  

Tf 1:e socialsekreterare Susan Hay – februari 2022 

Socialsekreterare Reine Dahlman – februari 2022 

Socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - februari 2022  

Socialsekreterare Johnny Axelsson – februari 2022 

Socialsekreterare Marika Rosenbaum - februari 2022 

 

LSS beslut: Tf socialchef Agneta Johansson – februari 2022 

 

Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson – februari 2022 

 

Färdtjänsthandläggare: Mette Glesåen – Lista nr 76 (2021-10-01 t o m 2022-

03-11)          

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.             

 

 

 

 

 

 


