
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-18

Socialnämnd

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan: Socialnämnd 
Sammanträdesdatum: 2019-12-18

Anslaget sätts upp: 2019-12-20 
Anslaget tas ned: 2020-01-11

Protokollet förvaras på kommunkontoret

Underskrift
Oskar Engdahl

Datum och tid: onsdag 18 december 2019, kl. 13:30-15:30 Plats: Furåsen

Beslutande:
Se nästa sida

Närvarande ej tjänstgörande ersättare:
Se nästa sida

Övriga närvarande:
Se nästa sida

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf
Sammanträdet är öppet för allmänheten

Paragrafer §§ 89-95 

Utses att justera: Christina Svedberg              

Justeringsplats och tid: Kommunkontoret, den 20 deceber 2019, kl 13:00

Underskrifter

Ordförande:
Håkan Gusteus

Justerare:
Christina       Svedberg

Sekreterare:
Oskar Engdahl
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-18

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Beslutande
Håkan Gusteus (L)
Carina Tihane (C)
Maino Svensson (C)
Christina Svedberg (M)
Håkan Ekman (S) tjg ersättare för  
Edgardo Varas (S)
Eva-Lena Johansson (S)
Erika Alexandersson Stamcar (S) tjg ersättare för 
Jane Glamér (SD)

Inga närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande
Johan Lundh, socialchef
Josefine Blid, nämndsekreterare
Helene Thorsson, enhetschef Lillågården  § 89
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-18

Kommunstyrelsen

Justering Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 89 4
§ 90 2019/6 5 - 6

§ 91 2019/113 7

§ 92 2019/109 8

§ 93 9
§ 94 2019/9 10
§ 95

Upprop
Val av justeringsman 
Fastställande av dagordning 
Information korttidsenheten 
Återrapportering intern kontroll 
2019
Intern kontroll 2020 
Socialnämnden 
Länsgemensam handlingsplan 
suicidprevention i Västra 
Götaland
Socialchefen informerar 
Statistik socialnämnden 
Meddelande till Socialnämnden 
2019

2019/12 11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-18

Socialnämnd

Justering Utdragsbestyrkande

SN § 89
Information korttidsenheten

Socialnämndens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Helen Thorsson berättar om korttidsenheten gällande de möjligheter och 
svårigheter som finns inom verksamhetsområdet.

Beslutsunderlag

Helen Thorsson enhetschef Håvesten informerar om korttidsenheten.

Beslutet skickas till
Enhetschef Håvesten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-18

Socialnämnd

Justering Utdragsbestyrkande

SN § 90 Dnr 2019/6
Återrapportering intern kontroll 2019

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga rapporteringen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden antar den 6 mars 2019 (§ 18) Intern kontrollplan för 2019 
för socialnämndens verksamheter. 

Enligt Riktlinjer för intern kontroll i Färgelanda kommun, antagna 22 maj 
2019, § 88 (dnr KS 2019/173) ska nämnden varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas 
senast under december månad. Beslutad intern kontrollplan översänds till 
kommunstyrelsen. 

Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att 
nämnden beslutar om plan för kommande år. Uppföljningen översänds till 
kommunstyrelsen för att ingå i en samlad uppföljning av kommunens totala 
interna kontroll som sker i samband med årsredovisningen.

Nedan redovisas en samlad bild av de kontrollmoment som har genomförts 
under året. Större delen av kontrollpunkterna föreslås finnas med i den 
kontrollplan för 2020 som kommunstyrelsen ska fatta beslut om, i separat 
ärende. 

Uppföljning (utgår från process)

Administration
Slumpvis kontroller har gjorts av handlingar som är registrerade eller 
diarieförda och hur dessa har besvarats. Vid kontrollerna har en av tio 
skrivelser inte varit godkänd per kontroll då det saknas dokument eller 
beslut. En klar förbättring har skett i jämförelse med 2018 men punkten 
föreslås kvarstå även kommande år. 

Personal
Årlig genomgång görs med samtlig personal, avstämningar har gjorts av 
upprättade APT-protokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-18

Socialnämnd

Justering Utdragsbestyrkande

Omsorg 
Synpunkter/klagomål har hanterats enligt upprättad rutin, ärendena har 
hanterats och följts upp och har även vid tillfälle återrapporterats till 
Socialutskottet i samband med att de inkommit och besvarats. 
Besluten inom äldreomsorgen har följts upp regelbundet och har hittills 
kunnat erbjudas inom skälig tid.
Ansökningar avseende färdtjänst och riksfärdtjänst har behandlats och vid 
behov har det begärts komplettering, ingen har fått vänta mer över tre 
veckor på beslut. Handläggningstiden är i genomsnitt 10 dagar. 
Genomförandeplaner hemtjänst, det finns nu 197 stycken 
genomförandeplaner dessa följs upp när nytt beslut fattas eller ändras. 
Varje ordinarie personal har x antal ansvar över brukare och att deras 
genomförandeplaner är uppdaterade och stämmer.     
Rutin Lex Sarah, varje enhetschef går igenom rutinen för hantering av Lex 
Sarah i början av året för samtliga medarbetare vid sina APT-möten

Ekonomi
Ekonomi har vid sina kontroller funnit mindre avvikelser. Arbetet pågår 
med nya rutiner och nytt ekonomisystem är under införande 2020. 
Kontrollpunkterna bör därför finnas kvar i planen för 2020. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse intern kontrollplan daterad 191029 
Intern kontrollplan 2019 fastställd SN 190306 § 18

Beslutet skickas till
Socialchef
Kommunstyrelsen

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-18

Socialnämnd

Justering Utdragsbestyrkande

SN § 91 Dnr 2019/113
Intern kontroll 2020 Socialnämnden

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar förslag till intern kontrollplan för 2020.

Ärendebeskrivning

I kommunallagens 6 kap 6 § framgår att ”Nämnderna skall var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal 
angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan. Lag 
(2017:725).”

Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (KF 2017-05-03 § 93 
(dnr 2017-271)) ska nämnden varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas senast under december månad. 
Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att nämnden 
beslutar om plan för kommande år, se separat ärende. 

Respektive nämnd ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom 
nämndens verksamheter och lämnar ytterligare anvisningar som behövs med 
hänsyn till förhållanden inom verksamhetsområdet. Nämnden ska anta 
planer för utveckling och uppföljning av den interna kontrollen och årligen 
rapportera till kommunstyrelsen

Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar framtaget förslag till Intern 
kontrollplan för Socialnämnden 2020 som bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 190204
Intern kontrollplan fastställd 191218

Beslutet skickas till
Socialchef
Ansvariga enhetschefer sektor omsorg
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-18

Socialnämnd

Justering Utdragsbestyrkande

SN § 92 Dnr 2019/109
Länsgemensam handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland

Socialnämnd förslag/beslut

Socialnämnden i Färgelanda kommun beslutar att för sin del ställa sig 
bakom förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i 
Västra Götaland 2020-2025.

Ärendebeskrivning

Förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 2020-2025 har skickats ut på remiss från Fyrbodals 
kommunalförbund. 
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska 
antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en 
grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva 
arbete där även andra aktörer kan inkluderas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 191206
Begäran daterad 191101
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Socialchef
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-18

Socialnämnd

Justering Utdragsbestyrkande

SN § 93
Socialchefen informerar

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Varje nämndssammanträde redogör socialchefen för aktuell information. 
För sammanträde 2019-12-18 redogörs det för följande punkter: 

 Framtidensvård informationsmiljö
 Ekonom Johan Andreasson kommer närvara i nämnden framöver
 Agresso

Beslutsunderlag

Socialchefen presenterar aktuell information inom verksamhetsområdet.

Beslutet skickas till
Socialchef
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-18

Socialnämnd

Justering Utdragsbestyrkande

SN § 94 Dnr 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 november månad
Statistik sektor omsorg för november månad

Beslutet skickas till
Socialchef
Bostadsanpassningshandläggare
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-18

Socialnämnd

Justering Utdragsbestyrkande

SN § 95 Dnr 2019/12
Meddelande till 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 för perioden 2019-11-20 – 2019-12-11

Beslutet skickas till
Socialchef
IFO-chef
Diariet
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