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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2019-09-04 

Anslaget sätts upp: 2019-09-05 
Anslaget tas ned: 2019-09-27 

 
Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
Underskrift Josefine Blid 

 Josefine Blid 
 

Plats och tid: Furåsen, Stigsvägen 2 Färgelanda, kl. 13:30-16:40 
 
Beslutande: 
Håkan Gusteus (L) Ordf 
Carina Tihane (C) 
Maino Svensson (C) 
Christina Svedberg (M) 
Edgardo Varas (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 
Jane Glamér (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Håkan Ekman (S) 
 
 

Övriga närvarande: 
Johan Lundh, socialchef   Johan Andréasson, sektorsekonom 
Maria Lobrant, MAS  Josefine Blid, nämndsekreterare 
Henrik Röste, digitaliseringsexpert   
  
 
Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 
 
Utses att justera: 
 

Edgardo Varas (S) 

Justeringsplats och tid: 
 

Furåsen, den 4 september 
2019, kl. 16:45 
 

Paragrafer §§ 57-65 

Underskrifter 
 

 

Ordförande: Håkan Gusteus 
 
 

Håkan Gusteus 

Justerare: Edgardo Varas 
 
 

Edgardo Varas 

Sekreterare: Josefine Blid 
 
 

Josefine Blid 
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SN § 57   
Framtidens Vårdinformationsmiljö 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden har lagt fram önskemål om att de olika verksamheterna och 
aktuella projekt inom sektor omsorg skall presenteras löpande under 
mandatperioden, detta för att få ökad förståelse för samtliga delar inom 
sektor omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Henrik Röste och Maria Lobrant (utsedda kontaktpersoner för projektet) 
informerar om utvecklingen och nuläget av Framtidens 
Vårdinformationsmiljö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Digitaliseringsexpert 
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SN § 58   Dnr SN 2019/83 
Vård vid demens – Lokalt vårdprogram 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att anta Vård vid demenssjukdom - Lokalt 
vårdprogram. 
 
Ärendebeskrivning 
 
En växande del av kommunens Hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård 
av personer med demenssjukdom. Med utgångspunkt i de nationella 
riktlinjerna för vård av demenssjuka har ett lokalt vårdprogram utarbetats. 
Dokumentet beskriver bland annat etiska aspekter, behov och planering för 
utbildning, strategier och arbetssätt att bedriva vård av demenssjuka. 
Dokumentet beskriver rekommendationer från socialstyrelsen och den ger 
en översikt av kommunens resurser till patienter och anhöriga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-19 avseende vård vid demens 
Rutin för Vård vid demenssjukdom – lokalt vårdprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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SN § 59   Dnr SN 2019/80 
Ny taxa 2019 enligt tobakslagen och liknande produkter 
 
Socialnämndens beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförändringen 
för 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 
avseende ovanstående lagar. Förändringar som gäller tobakslagen medför att 
ansökan istället för anmälan ska göras om försäljning av tobak till 
tillståndsenheten. Detta medför en mer omfattande administration, där 
vandelsprövning och ekonomisk prövning likvärdigt ansökan om 
serveringstillstånd är nödvändig. 
 
Avgifter som avser tobakstillstånd ska inte vara skattefinansierade utan 
verksamheten ska så långt möjligt avgiftsfinansieras enligt de principer som 
lagstadgats i kommunallagen (2017:725). En administrativ avgift tas ut för 
det arbete som krävs vid tillsyn och registerhållning hos kommunen. 
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt 
kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen 
erbjuder. När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla 
konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för 
oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, 
som t ex dumpar priser och betalar ut svarta löner. 
Beräkningen av taxeförslag specificeras i bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-01 
Bilaga 1 - Förändring Taxor 2019  
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands och Säffles Alkohol och tobaksenhet 
Kommunstyrelsen 
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SN § 60   Dnr SN 2019/26 
Ej verkställda beslut kvartal 2, 2019 
 
Socialnämndens beslutsförslag 
 
Socialnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till 
Kommunfullmäktige respektive kommunens revisorer. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens 
revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt 
avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen 
ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut skulle ha varit verkställt. 
Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har 
myndigheten 
en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild 
avgift 
I nedanstående tabell redovisas de beslut som den 30 juni 2019 inte har 
kunnat verkställas inom tre månader. 
 
Ej verkställda beslut: 
 

 
Forts. 
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Forts. SN § 60 
 
För perioden har kommunen en insats som avslutats på egen begäran. Det 
finns inte några avbrutna insatser som inte har kunnat verkställas inom tre 
månader. Det finns inte heller några ärenden som IVO har valt att gå vidare 
med till domstol och ansöka om åläggande om särskild avgift. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-25 avseende ej verkställda beslut kvartal 
2, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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SN § 61   Dnr SN 2019/86 
Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden förordnar Johan Lundh, socialchef till verksamhetschef för 
alla verksamheter i hälso- och sjukvården. 
 
Uppdragets omfattning och innehåll framgår av bilaga 1 
 
Ärendebeskrivning 
 
Alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ha en 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen. 
Verksamhetschefen utses av vårdgivaren enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL 2017:30). Det är vårdgivaren (socialnämnden) som bestämmer vilka 
uppgifter och skyldigheter verksamhetschefen ska ha inom sitt 
verksamhetsområde, det vill säga vilka befogenheter, rättigheter och 
skyldigheter denne ska ha, till exempel att utarbeta rutiner. 
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och ska 
säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och 
säkerhet i vården tillgodoses (HSL 2017:30). Verksamhetschefen får uppdra 
åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig 
kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Hälso- 
och sjukvårdsförordningen 2017:80 4 kap §§ 4-5. 
Verksamhetschefen behöver därmed inte ha medicinsk kompetens men 
bestämmer då inte över de arbetsuppgifter som rör vård och behandling av 
patienter som en medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS har enligt lagar 
och föreskrifter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-15 avseende verksamhetschef enligt 
hälso- och sjukvårdslagen. 
Bilaga 1 Verksamhetschefens ansvar  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchefen 
Inspektionen för vård och omsorg 
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SN § 62  Dnr SN 2019/5 
Delårsrapport per juli 2019, innehållande årsprognos 
 
Socialnämndens beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens delårsrapport för 
perioden 2019-01-01 – 2019-07-31, med följande notering om 
åtgärdsplanen: 
Projekt UNG Omsorg skall återupptas när det finns ekonomiska 
förutsättningar.  
 
Yrkanden  
 
Håkan Gusteus (L) Carina Tihane (C), Maino Svensson (C) och Christina 
Svedberg (M) yrkar att godkänna socialnämndens delårsrapport, med 
notering om att projekt UNG Omsorg skall återupptas när det finns 
ekonomiska förutsättningar. 
 
Jane Glamér (SD) yrkar att godkänna socialnämndens delårsrapport. 
 
Propositionsordning  
 
Ordförande ställer proposition på Håkan Gusteus (L), Carina Tihane (C), 
Maino Svensson (C) och Christina Svedbergs (M) yrkande mot Jane 
Glamérs (SD) yrkande och finner att Socialnämnden beslutar enligt Håkan 
Gusteus (L) med fleras yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Socialnämnden ska upprätta delårsrapport för perioden januari till juli varje 
år. 
Socialnämndens resultat för perioden uppgår till – 5,8 mnkr. 
Prognosen för helårsresultatet uppgår till -9,5 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-03 avseende delårsrapport per juli 2019 
Delårsrapport jan-juli 2019  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Socialchef 
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SN § 63   
Socialchefen informerar 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Varje nämndssammanträde redogör socialchefen för aktuell information. 
För sammanträde 2019-09-04 redogörs det för följande punkter: 
 

• Äldreplanen - fokusområden 
• Organisationsskiss – sektor omsorg 
• Information till undersköterskor 19/8 – reaktioner 
• Nattorganisation - kostnader 
• Information om arbetet med nytt verksamhetssystem 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchefen presenterar aktuell information inom verksamhetsområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Socialchef 
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SN § 64   Dnr SN 2019/9 
Statistik Socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inför varje nämndssammanträde sammanställs statistik för sektor omsorg 
som presenteras månadsvis för socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Statistik bostadsanpassningsbidrag för juli månad 
Johan Lundh, socialchef informerar kring redovisad statistik för juli månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Socialchef 
Bostadsanpassningshandläggare 
Diariet 
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SN § 65   Dnr SN 2019/12 
Meddelanden Socialnämnden 2019 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inför varje månad sammanställs föregående månads inkomna rapporter, 
beslut och meddelanden, dessa skall delges på socialnämndens 
sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
 
Meddelanden period 2019-06-20-2019-08-28. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Diariet 
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