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Socialnämnden 

 

 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Socialnämnden 
Sammanträdesdatum: 2019-10-02 

Anslaget sätts upp: 2019-10-08 
Anslaget tas ned: 2019-10-30 

 
Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
Underskrift Josefine Blid 

 Josefine Blid 
 

Plats och tid: Furåsen, Stigsvägen 2 Färgelanda, kl. 13:30-16:00 
 
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) 
Jessica Olsen (SD) 
 

Övriga närvarande: 
Johan Lundh, Socialchef    
Josefine Blid, nämndsekreterare 
 
Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 
 
Utses att justera: 
 

Jane Glamér (SD) 

Justeringsplats och tid: 
 

Kommunkontoret, den 7 
oktober 2019, kl. 16:00 
 

Paragrafer §§ 66-71 

Underskrifter 
 

 

Ordförande: Håkan Gusteus 
 
 

Håkan Gusteus 

Justerare: Jane Glamér 
 
 

Jane Glamér 

Sekreterare: Josefine Blid 
 
 

Josefine Blid 
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66 §   Dnr SN 2019/30 
Taxor och avgifter 2020 Socialnämnden 
 
Socialnämndens beslutsförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter 2020 för 
Socialnämnden enligt förslag daterad 2019-09-20, att gälla från och med 
2020-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Taxor och avgifter 2020 för Socialnämnden omfattar taxering för eget 
boende, särskilt boende, korttidsboende/växelvård, övriga kostnader, enhet 
för stöd och service, LSS och färdtjänst. 
 
Prisbasbelopp år 2020 uppgår till 47 300 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Taxor och avgifter Socialnämnden daterad 2019-09-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
KSAU 
Diariet 
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67 §   Dnr SN 2019/90 
Taxor och avgifter 2020 enligt tobakslagen och liknande produkter 
(LTP 2018:2088) 
 
Socialnämndens beslutsförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeförändringen för 2020 enligt 
alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (LTLP 
2018:2088). Taxorna gäller också lag om receptfria läkemedel (2009:730).  
 
Ärendebeskrivning 
 
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 
avseende ovanstående lagar. Under 2019 har förändringar skett i 
tobakslagen och liknande produkter som medför tillstånd för 
tobaksförsäljning istället för anmälan. Säljer man bara e-cigaretter så 
gäller fortfarande bara anmälan, trots att dessa ingår i tobakslagen och som 
avser ”liknande produkter” tillsammans med vattenpipor och snus mm. Den 
nya tobakslagen medför en mer omfattande administration, där 
vandelsprövning och ekonomisk prövning likvärdig ansökan om 
serveringstillstånd är nödvändig. 
 
Utfallet hittills av de taxor som beslutats 2019 har visat att dessa täcker 
handläggningen med cirka 86 % för Färgelanda kommun inklusive tillsyn 
för rökfria skolgårdar. 
De taxor och avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får 
enligt kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som 
kommunen erbjuder. Som tidigare informerats om 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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse ifrån Dalsland  & Säffles Alkohol- och tobaksenhet daterad 2019-
08-26 
 
Beslutet skickas till 
Dalsland och Säffles Alkohol- och tobaksenheten 
Socialchef 
KSAU 
Diariet 
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68 §   Dnr SN 2019/35 
Äldreplanen 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att förslag på lösningar för att möta den 
demografiska utvecklingen som redovisas i äldreplanen ska presenteras vid 
Socialnämndens sammanträde den 18 december. 
 
Genomförande: 
Socialnämnden beslutar att utse en arbetsgrupp för att analysera och 
diskutera behovet framöver bestående av Jane Glamér (SD), Carina Tihane 
(C) och Edgardo Varas (S). Från förvaltningen deltar socialchefen och 
nämndens sekreterare, tillika sammankallande. 
 
Arbetsgruppens uppdrag: 
 

1. Utifrån framtagen äldreplan och tidigare presenterat underlag i 
ärendet ska arbetsgruppen utreda och analysera behovet av platser i 
framtiden inom äldreomsorgens olika verksamhetsområden. 

2. Arbetsgruppen skall återrapportera ett resultat till Socialnämnden i 
december. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Äldreplanen är ett dokument för styrning och kontinuerlig förbättring av 
kommunens äldreomsorg. Den antogs av kommunfullmäktige 2018-04-18 § 
36 där kommunstyrelsen fick i uppdrag att genomföra äldreplanen med dess 
mål och med hänsyn tagen till planens ”beaktanden”. 2019 ändrades 
Färgelanda kommuns organisationsstruktur och socialnämnden är numera 
ansvarig nämnd för att äldreplanen genomförs enligt fattat beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Presentation av äldreomsorgens nuläge och framtid 
Äldreplanen (tidigare utskickad) 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Utsedd arbetsgrupp 
Diariet 
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69 §   Dnr SN 2019/95 
Socialchefen informerar 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Varje nämndssammanträde redogör socialchefen för aktuell information.  
För sammanträde 2019-10-02 redogörs det för följande punkter:  

• Kostnader Framtidens Vårdinformationsmiljö 
• Investeringar 2020-2025  
• Vikarietillsättning 1 jan – 31 juli 18 tillsatte omsorg inte 25% av de 

vikariebehov som fanns. 
• Statistik avseende bemötande inom äldreomsorgen (skickas ut efter 

sammanträdet) 
• Heltidsresan 

 
Beslutsunderlag 
 
Socialchefen presenterar aktuell information inom verksamhetsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Diariet 
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70 §   Dnr SN 2019/9 
Statistik Socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inför varje månad sammanställs statistik för sektor omsorg som presenteras 
månadsvis för Socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Statistik bostadsanpassningsbidrag för augusti månad 
Statistik sektor omsorg för augusti månad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Bostadsanpassningshandläggare 
Diariet 
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71 §   Dnr SN 2019/12 
Meddelande Socialnämnden 
 
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 för perioden 2019-08-29 – 2019-09-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
IFO-chef 
Diariet 
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