
 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 19 oktober 2022 kl 08:30 – 11:30 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

Anders Bengtsson (SD) ersätter Mattias Petranyi (SD) 

  

Övriga närvarande Mette Glesåen, sekreterare 

Tommy Almström, förvaltningschef 

Patrik Högfelt, förvaltnings controller § 62 

Carina Fors, enhetschef hemsjukvården § 63 

Justerare Yvonne Simonsson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 61-71 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Yvonne Simonsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-19 Datum då anslaget tas ned 2022-11-09 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 61 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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§ 62 Dnr 2022-000132 043 

Taxor och avgifter 2023 (SN) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningscontroller Patrik Högfelt redovisar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

Taxor och avgifter för socialnämnden revideras årligen. Revideringen är till 

vissa delar beroende av att regeringen fastställer ett nytt prisbasbelopp för 

2023 (52 500kr, det vill säga en höjning med 8,7 procent), på grundval av 

ändringarna i det allmänna prisläget. Detta gäller förbehållsbeloppen. 

Därutöver lämnas ett antal övriga förslag på ändringar och kompletteringar 

av de aktuella avgifterna. Socialnämndens förslag ska i ett senare led 

beslutas av kommunfullmäktige (KF) innan avgifterna blir gällande. 

Förslag till taxor och avgifter 2023 har presenterats.         

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Taxor och avgifter 2023 Dals-Eds kommun - Socialnämnden         

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar skrivelse Taxor och avgifter 2023 Dals-Eds kommun - 

Socialnämnden  

Socialnämnden följer det avtal som är ingånget med begravnings-

entreprenören.  Revidering av ingånget avtal kommer troligtvis att ske vid 

halvårsskiftet 2023 och då kommer taxan för begravningsavgifter följa det 

nya avtalet.      

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS 
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§ 63 Dnr 2022-000004 042 

Budgetuppföljning 2022 (SN) – information gällande 

statsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef hemsjukvården Carina Fors redovisar ärendet. 

Förvaltningen fick på sist månads nämndsmöte i uppdrag av socialnämnden 

att ge nämnden information kring socialförvaltningens sökta statsbidrag och 

dess eventuella påverkansbara effekt på nämndens ekonomiska resultat.  

Inom socialnämndens område finns det i dagsläget flera olika statsbidrag att 

söka för 2022. Sammanlagt uppgår statsbidragen till 8 968 tkr kronor. De 

flesta statsbidragen är förknippade med en återrapport, där nämnden ska 

redovisa vad medlen använts till. Fram till och med september 2022 har 

förvaltningen förbrukat ca 4 mkr av sökta statsbidrag och förväntas vid året 

slut hamna på ca 6 mkr. Statsbidragens syften går också in i varandra vilket 

innebär att flera statsbidrag kan användas till samma insatser. Flertalet av 

statsbidragen är begränsade i tid och måste användas under 2022.  

 

Eftersom det är oklart hur länge statsbidragen kommer att finnas har 

socialnämnden valt att använda flertalet av dem till tillfälliga kostnader och 

investeringar, för att inte dra på oss löpande kostnader, i form av exempelvis 

personalkostnader. Statbidragen har använts till en mängd olika insatser för 

att kompetens höja personalen. 

 

Samtliga medel har använts för att förbättra kvaliteten för brukaren inom 

äldreomsorgen eller att förbättra arbetsmiljön för personalen. Hur omfatt-

ningen av statsbidragen kommer att bli under 2023 är oklart. I dagsläget 

finns ingen information om fördelning och villkor för 2023 års statsbidrag. 

Sannolikt kommer Socialstyrelsen att få uppdrag att göra en fördelning och 

ställa upp villkor för statsbidragen efter beslut om statsbudgeten för 2023, 

som fattas av riksdagen i slutet av 2022.      

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för en bra redovisning och lägger den till handlingarna.          
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§ 64 Dnr 2022-000143 750 

Riktlinje arvode och omkostnadsersättning till familjehem 

Sammanfattning av ärendet 

IFO cheferna i Dalslandskommunerna har enats om att upprättande av 

familjehemsavtal, vilket inkluderar ersättningsnivå av arvode och om-

kostnadsersättning till våra arvoderade familjehem, framöver ska handläggas 

av vår gemensamma familjehemsenhet - värdkommun Åmål. 

Upprättande av avtal inkluderat ersättningsnivåer arvode och omkostnader 

hanteras i nuläget av respektive kommun. Det finns differenser i ersättnings-

nivåerna mellan Dalslandskommunerna utifrån de olika nivåerna inom 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommendationer samt utifrån 

skillnader i bedömning av barnet/den unges vårdbehov.  

En revidering av befintligt samverkansavtal gällande den Dalslands gemen- 

samma familjehemsenhet måste till och en ändring i respektive kommuns 

delegationsordning gällande beslut om ersättningsnivåer inför år 2023. 

Planeringen är att från och med 2023-01-01 ska alla nya familjehemsavtal 

handläggas och upprättas av den Dalslands gemensamma familjehemsenhet. 

Därefter ligger en planering om att slussa över redan befintliga avtal. För 

detaljerad information se tjänsteskrivelse.                                          

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer arvode och omkostnadsersättning till familjehem 

Riktlinje Dalslands familjehemsenhets riktlinjer för arvode och 

omkostnadsersättningar samt sociala förmåner för familjehem                   

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta liggande förslag av Dalslandsgemensamma 

riktlinjer gällande arvode och omkostnadsersättning.           

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 

Åmåls kommun 
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§ 65 Dnr 2022-000141 700 

Tillsynsplan för Dalslandskommunerna och Säffle kommun fr 

o m 2021-08-10 tv (DAT). 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam 

organisation för tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) 

om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel (2009:730). Dessa lagar reglerar hur tillsynen ska bedrivas.  

Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet presenterar här en reviderad 

tillsynsplan för Dalslandskommunerna och Säffle kommun inom tillsyns-

ansvaret, detta på grund av ny lag som började gälla 1 augusti 2022, lag 

(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 

Ändringen/tillägget finns på sidan sju, Tobaksfria nikotinprodukter i 

Tillsynsplanen.                                                

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Revidering av Tillsynsplan med anledning av ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter  

Tillsynsplan 2021-08-10 – tills vidare Reviderad augusti-22.             

 

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna den reviderade tillsynsplanen för 

Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet enligt föreliggande förslag.   

     

 

 

 

Expedieras till 

Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet 
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§ 66 Dnr 2021-000156 700 

Rev Riktlinjer gemensamma i Dalslandskommunerna och 

Säffle kommun (DAT) 

Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam 

organisation för Riktlinjer enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) 

om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel (2009:730). Riktlinjerna behöver uppdateras på grund av ny lag 

som började gälla 1 augusti 2022, lag (2022:1257) om tobaksfria nikotin-

produkter.  

Ändringen/tillägget finns på sidan 16–17, Tobaksfria nikotinprodukter i 

Gemensamma Riktlinjer. 

Förslag till beslut är att anta liggande förslag till reviderad riktlinje.             

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Revidering av Riktlinjer med anledning av ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter  

Riktlinjer Gemensamma riktlinjer i Dalslandskommunerna och Säffle 

kommun Reviderad augusti 2022                                                                   

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar reviderad riktlinje gällande; serveringstillstånd, 

servering och försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror, vissa 

receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, Tobaksfria 

nikotinprodukter samt tillsyn av rökfria skolgårdar enligt liggande förslag.   

     

 

 

 

Expedieras till 

Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet 
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§ 67 Dnr 2020-000015 002 

Förslag till revidering av Dalslands Alkohol o Tobak 

delegation (DAT) 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 augusti 2022 börjar lag om tobaksfria nikotinprodukter gälla. Det är 

kommunen som ska utöva tillsynen enligt denna lag. Dalsland & Säffles 

Alkohol- och tobaksenhet utövar idag tillsyn och handläggning gällande 

tobakstillstånd och försäljning av ecigaretter enligt tobakslagstiftningen.  

Förändringen i delegationsordningen är en uppdatering för att säkerställa att 

tillsynsenheten kan bedriva handläggning och tillsyn över tobaksfria 

nikotinprodukter.  

Förslag till beslut är att ge Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenheten 

delegation att handlägga och utöva tillsyn över tobaksfria nikotinprodukter.          

 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Ändring i delegationsordningen med anledning av ny lag om 

tobaksfria nikotinprodukter          

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge Dalsland & Säffles Alkohol- och 

Tobaksenheten delegation att handlägga och utöva tillsyn över tobaksfria 

nikotinprodukter.                                                                    

 

 

 

 

Expedieras till 

Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet 
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§ 68 Dnr 2022-000112 700 

Remiss - Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 

omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringskansliet har berett Dals-Eds kommun möjlighet att lämna 

synpunkter på ovanstående remiss.  

 

I remissen finns förslag på en ny lag äldreomsorgslag som ska komplettera 

socialtjänstlagen vad gäller äldreomsorgen. Lagförslaget syftar till att stödja 

en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och en äldreomsorg som utgår 

från individens; förutsättningar, behov och delaktighet.  

 

Lagförslaget föreslår mål om att äldreomsorgen ska ha ett förebyggande 

perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktions- 

förmåga, samt att äldreomsorgen ska vara tillgänglig. Förslaget innehåller 

bestämmelser om förbättringar gällande; samordning, delaktighet och individ 

anpassning, förbättringar för anhöriga och andra närstående och krav på att 

även personer på särskilt boende ska kunna få fast omsorgskontakt.  

Vård och omsorgsbehoven för personer med insatser från äldreomsorg och 

kommunal primärvård är i dag omfattande och ställer höga krav på; 

kompetens, god kontinuitet och samordning. Samtidigt hanterar 

äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården sedan länge 

strukturella utmaningar. Det handlar bland annat om utmaningar kopplade 

till; arbetsmiljö, bemanning och kompetens - inklusive kring 

sjukdomsförebyggande och rehabiliterande insatser.  

 

Genom att tydliggöra kommuner och regioners respektive ansvar och 

uppdrag att säkerställa medicinsk kompetens, både i verksamheterna och på 

ledningsnivå, stärks grunden för deras samverkan kring det gemensamma 

ansvaret för primärvården.                                     

 

Beslutsunderlag 

Remiss betänkande av Nästa steg Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 

omsorg för äldre personer      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fattar beslut om att delegera till socialnämndens arbetsutskott 

att på nästkommande möte i november fatta beslut i frågan.          
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Expedieras till 

KS 
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§ 69 Dnr 2022-000127 700 

Remiss Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrätts-perspektiv 

för barn i skyddat boende (Dnr 2022/03649) 

Sammanfattning av ärendet 

Utkastet till lagrådsremiss innehåller förslag som syftar till att förbättra 

skyddet och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka 

barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett 

skyddat boende. Det föreslås att skyddat boende ska regleras i socialtjänst-

lagen (2001:453) som en boendeinsats till den som behöver stöd och skydd 

till följd av; hot, våld eller andra övergrepp. 

 

Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas 

och beviljas insatsen individuellt och socialnämnden ska ansvara för att 

tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. 

 

När det finns samtycke från båda vårdnadshavarna ska placeringen av barnet 

göras med stöd av socialtjänstlagen. Saknas samtycke från den vårdnads-

havare som barnet inte placeras tillsammans med, ska socialnämnden - efter 

ansökan hos förvaltningsrätten - kunna placera barnet i ett skyddat boende 

med stöd av en ny lag. En sådan placering ska även kunna göras omedelbart 

av socialnämnden och underställas förvaltningsrätten. I utkastet lämnas 

förslag som rör bestämmanderätten över barnet under den tid barnet är 

placerat. 

 

Utkastet lämnar vidare förslag om att det ska krävas tillstånd från 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få driva verksamhet i form 

av skyddat boende. Kommuner och regioner som driver sådan verksamhet 

ska anmäla detta till myndigheten.  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 

1 juli 2023. 

 

I utkastet föreslås också bestämmelser för att tydliggöra elevers rätt att gå i 

skola när de vistas i skyddat boende. Dessa lagändringar föreslås träda i kraft 

den 3 juli 2023.   

 

Förslag till beslut är att Dals-Eds kommun tillstyrker förslagen i remissen.       

 

Beslutsunderlag 

Remiss betänkande av Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv 

för barn i skyddat boende    
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Tjänsteskrivelse Förslag till yttrande över remiss avseende lagrådsremiss 

”Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat 

boende” daterad 2022-09-27.          

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens förslag till beslut är att Dals-Eds kommun tillstyrker 

förslagen i lagrådsremissen och överlämnar yttrandet till 

Socialdepartementet.         

 

 

 

Expedieras till 

KS 
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§ 70 Dnr 2022-000002 700 

Övriga frågor 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef ger en muntlig information kring förutsättningarna för 

Budget 2023. Bland annat tas det upp framtida kommande behov gällande 

lokaler och vikten av samverkan, både inom och utom förvaltningens egna 

verksamheter. Där lyfts bland annat samordningseffekter gällande 

förvaltningens SÄBO avdelningar. 

      

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-19 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2022-000003 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott – september 2022 

Tf myndighetschef Susan Hay – september 2022 

Socialsekreterare Reine Dahlman – september 2022 

Socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - september 2022  

Socialsekreterare Marie Persson - september 2022 

 

LSS beslut; Socialnämndens arbetsutskott, förvaltningschef Tommy 

Almström – september 2022 

Biståndsbedömare ÄO; Lena Magnusson, Sofia Höög, tf myndighetschef 

Susan Hay – september 2022.  

      

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.       

 

 

 

 


