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Plats och tid Utvecklingscentret, Stora salen, tisdagen den 23 augusti 2022 kl 08:30 – 11:00 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

  

Övriga närvarande Mette Glesåen, sekreterare 

Tommy Almström, förvaltningschef 

Carina Fors, tf bitr förvaltningschef § 43 

Christina Virevik, tf enhetschef  HSV § 49 

Justerare Mattias Petranyi 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 42-51 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Mattias Petranyi  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-23 

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-23 Datum då anslaget tas ned 2022-09-14 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 42 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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§ 43 Dnr 2022-000082 700 

Verksamhetsplan SN 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Tf biträdande förvaltningschef Carina Fors redovisar ärendet tillsammans 

med förvaltningschef Tommy Almström.  

Dals-Eds kommun står inför ekonomiska utmaningar de kommande åren. Ett 

stort fokus måste därför läggas på välfärdens kärna så att varje skattekrona 

används där den gör mest nytta. För socialnämnden står en omställning mot 

en mer lättillgänglig socialtjänst i fokus. Socialtjänsten ska komma in innan 

problemen blivit för stora. När färre ska försörja fler, behöver förvaltningen 

använda befintliga resurser på bästa sätt och ett tidigt stöd bidrar till att nå 

fler med mindre omfattande insatser, vilket även ger större möjlighet att 

insatserna leder till en varaktig och positiv förändring. Denna omställning 

ligger i linje med förslaget om ny socialtjänstlagen som för närvarande 

bereds på Regeringskansliet. 

 

Verksamhetsplanen sätter fokus på de områden som nämnden särskilt 

behöver prioritera och särskilt följa under 2022. Se Verksamhetsplan 2022 

Socialnämnden              

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 Socialnämnden           

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisningen och ställer sig bakom skrivelsen 

Verksamhetsplan 2022 Socialnämnden och antar den som sin egen.            

 

 

 

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 

KS 
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§ 44 Dnr 2020-000085 700 

Flyttad semester och ersättning vid arbete med covidsmitta 

2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kostnad som uppstod vid utfall av extraordinära fall, dvs vid svårigheter i 

bemanningsfråga på grund av Covid -19 och vid direkt vårdarbete med 

covidsmittade, var inte budgeterade inom ram för år 2020 och tillkom som 

en ny kostnad. Socialstyrelsen fick i uppdrag av staten att till hösten 2020 

utlysa bidrag till kommunerna. Dessa statsbidrag användes för uppkomna 

merkostnader i samband med Covidsituationen för år 2020.    

Socialnämnden beslutade 2020-06-17 (SN § 42) att ”finansiering sker genom 

utlovade statliga extra stöd som kommer sökas under hösten för att 

kompensera merkostnader i samband med corona pandemin”. I beslutet finns 

ingen tidsbegränsning för giltigheten men tolkningen är att den ska gälla för 

tiden statsbidraget kunde rekvireras – dvs för år 2020. 

Förslag till beslut är att stoppdatum för erbjudandet sätts retroaktivt till 

2020-12-31 med anledning av att:  

● riskerna för allvarlig sjukdom minskade när vaccinationsgraden ökade.  

● ersättningen skulle finansieras med statsbidrag som enbart utbetalades för 

år 2020.                 

 

Beslutsunderlag 

Se Tjänsteskrivelse ersättning arbetade "Covidpass" daterad 2022-06-08        

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ersättning för arbetade ”Covidpass” sätts 

retroaktivt till 2020-12-31 med anledning av; 

● riskerna för allvarlig sjukdom minskade när vaccinationsgraden ökade.  

● ersättningen skulle finansieras med statsbidrag som enbart utbetalades för 

år 2020.           

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 
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§ 45 Dnr 2020-000167 750 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 / med justeringar 

förlängd t o m 2024  

Sammanfattning av ärendet 

Tf myndighetschef Susan Gren redovisar ärendet skriftligt. 

Med jämna mellanrum ska handlingsplanen ses över och eventuella 

revideringar göras varefter beslut om planen fattas för två år i taget. I juli år 

2020 fick Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag av 

regeringen att ta fram underlag för en nationell strategi kring psykisk hälsa. 

Myndigheterna ska senast 1 september 2023 presentera förslag till nationell 

strategi och nationell handlingsplan. På grund av det nya uppdraget från 

regeringen föreslås att det inte görs någon revidering denna gång utan att 

handlingsplanen förlängs i två år, att gälla 2023-2024.   

Socialchefsnätverket i Fyrbodal, som Dals-Eds kommun är en del av, är i 

stort nöjda med handlingsplanens innehåll gällande det faktiska arbetet med 

området psykisk hälsa. I den fördjupade analys som genomfördes 2019 

framfördes synpunkter och önskemål gällande samordningen i form av 

tjänsten som länssamordnare för kommunerna. De synpunkter socialchefs-

nätverket framfört handlar om att man anser att samordningen bör ske i; 

befintliga, ordinarie strukturer - inte att den ska upphöra. Man har önskat en 

översyn av detta i kommande revidering av handlingsplanen Fyrbodals 

kommuner beslutade att förlänga handlingsplanen att gälla 2021-2022.  

När det nu är dags för översyn av handlingsplanen inför 2023-2024 kvarstår 

kommunernas synpunkter i sak. Mot bakgrund av pågående arbete med 

nationell strategi och nationell handlingsplan ställer sig socialchefsnätverket 

bakom förslaget om en förlängning av nuvarande länsgemensam handlings-

plan för åren 2023-2024. Det är bra att synkronisera länets arbete med den 

nationella processen. 

Förslag till beslut är att godkänna förslaget om att Handlingsplan psykisk 

hälsa förlängs att gälla för åren 2023-2024.      

 

Beslutsunderlag 

Fyrbodal sammanträdesprotokoll § 76, 2022-06-17. 

Tjänsteskrivelse Yttrande över förslag till förlängning ”Handelsplan psykisk 

hälsa” 2023-2024 daterad 2022-07-14.   

Fyrbodal tjänsteskrivelse Förlängning handlingsplan psykisk hälsa daterad 

2022-05-24.  
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Förslag Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan för psykisk hälsa 

2018-2024 

VästKom tjänsteskrivelse Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023-

2024              

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår att Dals-Eds kommun beslutar i enlighet med 

VästKoms styrelses rekommendation att godkänna förslaget om att 

”Handlingsplan psykisk hälsa” förlängs att gälla för åren 2023-2024.       
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KS 
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§ 46 Dnr 2022-000110 700 

Riktlinje för budget och skuldrådgivning 

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten i Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 

Mellerud och Åmål) har genom avtalssamverkan en gemensam verksamhet 

för budget- och skuldrådgivning. Ett förslag har arbetats fram på Dalslands-

gemensam riktlinje för budget och skuldrådgivning.  

Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunen 

och regleras i 5 kap 12 § Socialtjänstlag (SoL). December år 2016 utgav 

Konsumentverket rekommendationer för budget- och skuldrådgivning i 

kommunerna. Rekommendationerna togs fram som en del av Regeringens 

strategi mot överskuldsättning och syftar till att tydliggöra vad budget- och 

skuldrådgivning ska hjälpa skuldsatta med. Utöver direkt riktade insatser så 

som; budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd inför och under skuldsanering 

läggs mycket fokus på utåtriktade insatser, det förebyggande arbetet samt 

samverkan med såväl landsting som kommunala och statliga verksamheter. 

Liggande förslag till riktlinje ska underlätta handläggningen genom att ge 

stöd i arbetet att tolka lagstiftningen. Riktlinjen anger ramar och är 

vägledande för handläggarna i syfte att säkerställa rättssäkerhet och främja 

en likartad handläggning.       

 

Beslutsunderlag 

Se Riktlinje för budget- och skuldrådgivning       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar Riktlinje för budget- och skuldrådgivning enligt 

föreliggande förslag. 

Ansvarig handläggare ges i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda 

parter.      

 

Expedieras till 

IFO 
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§ 47 Dnr 2022-000111 750 

Riktlinje handläggning av dödsbo  

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten i Dalslandskommunerna (Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 

Mellerud och Åmål) har genom avtalssamverkan en gemensam verksamhet 

för dödsbohandläggning. Ett förslag har arbetats fram på Dalslandsgemen-

sam riktlinje för handläggning av dödsbo.    

Vissa fall av provisorisk dödsboförvaltning är en obligatorisk verksamhet, då 

en dödsbodelägare saknas, vilket framgår i 18 kap 2 § Ärvdabalk. Därtill kan 

även en dödsboanmälan göras om den avlidnas tillgångar inte räcker till mer 

än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Då 

är det bara kommunernas socialnämnd som får pröva om det finns 

förutsättningar samt göra en dödsboanmälan 20 kap 8 a § första stycket 

Ärvdabalk. 

 

Liggande förslag till riktlinje ska underlätta handläggningen genom att ge 

stöd i arbetet att tolka lagstiftningen samt de individuella behovsbedömning- 

ar som alltid ska göras. Riktlinjen anger ramar och är vägledande för hand-

läggarna i beslutsfattandet i syfte att säkerställa rättssäkerhet och främja en 

likartad handläggning.              

 

Beslutsunderlag 

Se Riktlinje för dödsbohandläggning samt RÅ 1994:53         

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar Riktlinje för handläggning av dödsbo enligt liggande 

förslag.   

Riktlinjen ska för Dals-Eds räkning kompletteras med utomnordisk 

begravning samt förtydligande angående bistånd till begravningskostnader 

enligt RÅ 1994:53.    

Ansvarig handläggare ges i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda 

parter.     

 

Expedieras till 

IFO 
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§ 48 Dnr 2022-000097 700 

SKR - kommungemensamt utvecklingsarbete kring 

socialtjänstens verksamhetssystem. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström ger nämnden information i ärendet.  

SKR har skickat ut erbjudande gällande kommungemensamt utvecklings-

arbete kring socialtjänstens verksamhetssystem. Bakgrund till erbjudandet är 

att Sveriges kommuner efterfrågar nationellt stöd i utvecklingsarbetet med 

verksamhetssystemen för hela socialtjänsten. För att komma tillrätta med 

problemen behöver kommunerna samarbeta kring bland annat gemensamma; 

krav, tekniska standarder och informationsmodeller.  

SKR-koncernen har erbjudit sig att tillsammans med; kommuner, myndig-

heter och leverantörer ansvara för ett sådant arbete i ett treårigt projekt. 

Varje kommun som accepterat erbjudandet finansierar projektet med 1 kr per 

invånare och helår – vilket för Dals-Eds kommun blir cirka 4 700kr per år 

för åren 2023-2025. Beslutet om att acceptera erbjudandet är bindande och 

inskickat till SKR den 8 juni 2022.          

 

Underlag 

PM Erbjudande om utvecklingsarbete kring socialtjänstens 

verksamhetssystem daterad 2022-06-02       

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen och lägger den till handlingarna.         

 

 

 

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 
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§ 49 Dnr 2022-000013 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök – Hemsjukvård (HSV) 

Sammanfattning av ärendet 

Tf enhetschef hemsjukvården (HSV) Christina Virevik presenterar ärendet.  

I kommunens hemsjukvård (HSV) ingår en sjuksköterskeenhet och en 

rehabenhet. Sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt och utför insatser 

på läkarordination. HSV samarbetar med många olika instanser som sjukhus 

och primärvård. 

 

Om du har en skada eller sjukdom och behöver hälso- och sjukvårdsinsatser 

och inte kan ta dig till en vårdcentral kan du få hjälp i hemmet. Du kan då, 

efter behov, få insatser utförda av rehab personal eller sjuksköterska i den 

kommunala hemsjukvården. Förutsättningen för att du ska få tillgång till 

hemsjukvård är att du har svårigheter att, själv eller med hjälp av annan, ta 

dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning.  

 

Legitimerad sjukvårdspersonal kan ge i uppdrag till omvårdnadspersonal att 

utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Kommunens sjuksköterskor ansvarar 

inte för bedömning av akut sjukdom/skada hos personer som endast har 

trygghetslarm men inte kommunal hemsjukvård. 

 

 

   

 

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för presentationen och lägger den till handlingarna.      
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§ 50 Dnr 2022-000002 700 

Övriga frågor 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslöt 2022-05-25 (SN § 40) om en redovisning av 

kostnader för flytt av LSS (lagen om stöd och service) verksamhet på ”Gula 

villan” samt administrativ personalflytt av LSS. Totalkostnaden för slutstäd 

och flytt till de nya lokalerna uppgår till 29 800kr. En muntlig redovisning 

har presenterats på sittande möte av förvaltningschef Tommy Almström.    
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§ 51 Dnr 2022-000003 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott – maj 2022 

TF myndighetschef chef Susan Gren – maj, juni, juli 2022 

Tf 1:e socialsekreterare Susan Hay – maj, juni, juli 2022 

Socialsekreterare Reine Dahlman – maj, juni, juli 2022 

Socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - maj 2022  

Socialsekreterare Johnny Axelsson - maj, juni, juli 2022 

Socialsekreterare Marie Persson - maj, juni, juli 2022 

Socialsekreterare Marika Rosenbaum - maj, juni 2022 

Socialsekreterare Krister Stensson - maj, juli 2022 

 

LSS beslut; Tf förvaltningschef Anna Andersson – maj 2022, tf bitr 

förvaltningschef Carina Fors – juni & juni 2022.       

Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson – maj, juni, juli 

2022, tf myndighetschef Susan Gren – juni & juli 2022.  

Dalslands alkohol- och tobakshandläggare; Daniel Berglöv – maj 2022 

Färdtjänsthandläggare; Mette Glesåen – lista nr 78 (2022-05-10 t o m 2022-

08-19)      

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.       

 

 

 

 


