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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Socialnämnd  

Sammanträdesdatum: 2020-03-04 

Anslaget sätts upp: 2020-03-06 

Anslaget tas ned: 2020-03-28 

 

Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 

Underskrift  
 Oskar Engdahl 

 

Datum och tid: onsdag 4 mars 2020, kl. 13:30-17:15 

Plats: Furåsen, Stigsvägen 2 Färgelanda 

 

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 

Utses att justera: 
 

Eva-Lena Johansson (S)               
 

Justeringsplats och tid: 
 

Kommunkontoret 2020-03-06  kl. 
14.30 

Paragrafer §§ 1-13  

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Håkan Gusteus 

Justerare:  
 
 

Eva-Lena Johansson          

Sekreterare:  
 
 

Oskar Engdahl 
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 

Håkan Gusteus (L) 

Carina Tihane (C) 

Maino Svensson (C) 

Christina Svedberg (M) 

Edgardo Varas (S) 

Eva-Lena Johansson (S) 

Jane Glamér (SD) §§ 1-9 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Eva Olsson (L) 

Karin Svedberg (M) 

Håkan Ekman (S) 

Erika Alexandersson Stamcar (S) §§ 1 – 10  

Övriga närvarande 

Johan Lundh, socialchef 

Oskar Engdahl, nämndsekreterare 

Carina Holmqvist, IFO-chef § 1  

Inger Persson-Johansson, Enhetschef enheten stöd och service § 2 

Anna Johansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 3, 10  

Henrik Röste, digitaliseringsexpert § 10 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 1   
Information om ärendetyngdsmätning  

 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Information om ärendetyngdsmätning hos socialsekreterarna. 

Länk om information från SKR skickas ut om den modell som används vid 
mätningarna. 

 

Beslutsunderlag 

Carina Holmqvist IFO-chef föredrar om ärendetyngdsmätning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

IFO-chef 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 2   
Information om LSS och Socialpsykiatri 

 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Inger Persson-Johansson berättar om Enheten för stöd och service som innefattar 
stödboende, LSS och socialpsykiatri. Information om hur den ser ut nu samt hur 
framtiden kommer att se ut.  

Några av de punkter som redovisas är följande: 

• Placeringar 
• Tjänster 
• Ekonomi 
• Beläggning  

 
Information om beläggningen avser servicebostaden på Renvägen samt 
gruppbostaden på Fornkullevägen. 

 

 

Beslutsunderlag 

Inger Persson-Johansson enhetschef enheten stöd och service föredrar om 
stödboende, LSS och socialpsykiatri 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Enhetschef enheten stöd och service 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 3  Dnr 2020/34 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 

 

Socialnämndens beslut 

Att anta ”Patientsäkerhetsberättelse 2019” och hålla den tillgänglig för den som 
önskar ta del av den. 

 

Ärendebeskrivning 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska har i sektorns kvalitetsledningssystem STRATSYS 
sammanställt Patientsäkerhetsberättelse 2029 för Färgelanda kommun, sektor 
omsorg. 

Enligt 3 kap. §10 i Patientsäkerhetslagen är Vårdgivaren (kommunen som juridisk 
person) skyldig att senast den 1/3 varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
av vilken ska framgå: 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. 
2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten. 
3. Vilka resultat som har uppnåtts. 

 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 
den. Färgelanda kommuns patientsäkerhetsberättelser finns sedan 2011 
tillgängliga på kommunens hemsida. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 

 

Beslutet skickas till 

Diariet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 

SN § 4  Dnr 2020/31 
Avtal om samverkande sjukvård i Färgelandas kommun 2020-2021 

 

Socialnämndens beslut 

Att underteckna avtal mellan Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Färgelanda 
kommun gällande insatser inom Samverkande sjukvård 2020-2021. 

Kommunstyrelsen bemyndigar socialnämndens ordförande Håkan Gusteus 
med kontrasignering av socialchef Johan Lundh att för Färgelanda kommuns 
räkning underteckna avtalet med norra hälso-och sjukvårdsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Samverkande sjukvård är en arbetsform som involverar den kommunala hälso- 
och sjukvården, 1177/Vårdguiden, ambulanssjukvården, mobila 
närsjukvårdsteam, hemtjänst och primärvård. Arbetsformerna inkluderar att den 
kommunala hälsoochsjukvården kan göra insatser hos personer utan hemsjukvård 
på uppdrag av någon av de andra ingående parterna. Den kommunala hälso- och 
sjukvården kan också göra insatser på uppdrag av 112/SOS-alarm i väntan på 
ambulans (IVPA)och begära assistans av ambulanssjukvården för andra ärenden. 
Färgelandakommun har under många år haft avtal med regionen om 
samverkande sjukvård. Avtalet behöver förnyas. Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden föreslås godkänna nytt avtal mellan 2020-2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14 
Avtal daterad 2020-01-22 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Diariet  
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 5  Dnr 2020/37 
Förslag till taxa avseende dödsboförvaltning 
 

Socialnämndens förslag 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta att för att finansiera verksamheten 
avseende dödsboförvaltning ta ut en taxa enligt Ärvdabalken (1958:637) samt 
Kommunallagen (2017:725).  

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för år 2020 avseende 
dödsboförvaltning med 0.8% av gällande prisbasbelopp per nedlagt arbetstimme. 

 

Ärendebeskrivning 

I de fall det inte finns någon som förvaltar ett dödsbo åligger det socialnämnden 
att göra detta. I vissa fall finns en betalningsförmåga vilket gör att kommunen har 
rätt att ta ut en avgift för utfört arbete. Taxan avser dödsboförvaltningar och 
anordnande av begravningar som socialnämnden ombesörjer. Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) har yttrat följande i frågan:  

”Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av 
den som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den ej står under 
vård av förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av delägare som 
sammanbodde med den avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den 
som har tagit hand om egendomen skall genast underrätta övriga delägare om 
dödsfallet och, om det behövs god man för någon delägare, göra anmälan hos 
överförmyndaren enligt 11 kap Föräldrabalken. Vad som har sagts om delägare 
gäller också efterlevande make som inte är delägare. Finns det inte någon som 
sålunda tar hand om den dödes egendom, skall medlem av hushållet som den 
döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är närmast till det ta hand om 
egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till Socialnämnden. Då 
anmälan skett eller förhållandet på annat sätt blir känt, skall Socialnämnden, om 
det behövs, göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna 
med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet”  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 6  Dnr 2020/35 
Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror enligt tobakslagen på Färgelanda 
Spel & Godis AB i Färgelanda 

 

Socialnämndens beslut 

Att bevilja Färgelanda Spel & Godis AB, 556876–3493, tillstånd att på Färgelanda 
Spel & Godis, Centrumvägen 3, i FÄRGELANDA tillsvidare bedriva detaljhandel 
med tobaksvaror 
 

Ärendebeskrivning 

Färgelanda Spel & Godis AB har ansökt om tobakstillstånd enligt 5 kap 1 § lag om 
tobak och liknande produkter (2018:2088) om att sälja tobak vid ovan rubricerat 
försäljningsställe. Tobakstillståndet är avsett att gälla året runt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-17 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Diariet 
Dalslands & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 7  Dnr 2020/33 
Reviderad riktlinje för Samordnad individuell plan (SIP) 

 

Socialnämndens beslut 

Att inte inkomma med några synpunkter på förslag till revidering av Riktlinje för 
Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om 
att kommun och region ska upprätta en Samordnad individuell plan (SIP) 
när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra 
Götaland finns en länsgemensam riktlinje och mall för SIP som upprättades 
2015.  

2018 gavs ett uppdrag att se över, och vid behov revidera, den länsgemensamma 
riktlinjen för SIP samt mallar och utbildningsmaterial. Efter översyn konstaterades 
att riktlinjen behövde revideras.  

Anledning till revidering av riktlinjen:  

• anpassa SIP-processen och riktlinjen till ny lagstiftning om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) 

• förtydliga SIP-processen för verksamheterna inom Västra 
Götalandsregionen och länets kommuner, med målet att de ska känna ett 
stöd i riktlinjen 

• öka samsynen kring SIP-processen och huvudmännens ansvar 
• öka användningen och användarvänligheten av gällande IT-system för att 

hantera SIP-processen 
• skapa möjlighet för en bättre uppföljning av SIP 

Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg har ställt sig bakom att 
förslaget till riktlinje sänds på remiss till Västra Götalandsregionen och länets 49 
kommuner. 

 

Förvaltningen har inte några synpunkter på förslaget då revideringarna inte 
innebär några större förändringar i verksamheten. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Forts SN § 7 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-14 

Remiss daterad 2020-01-28 

Riktlinje för Samordnad individuell plan daterad 2020-01-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Diariet 
Västra Götalandsregionen 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 8  Dnr 2020/40 
Verksamhetsberättelse Färgelanda Kommun 2019 alkohol- och 
tobaksenheten 

 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 

Protokollsanteckning 

Håkan Ekman (S) antecknar följande till protokollet: 
Önskar tydligare information om resultatet av den tillsyn som genomförts. 
 

Ärendebeskrivning 

Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet har lämnat in en inriktning och 
verksamhetsberättelse för arbetet med tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och 
tobakslagen 2019 

 

Beslutsunderlag 

Inriktning och verksamhetsberättelse för Alkohol- och tobaksenheten 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Diariet 
Alkohol- och tobaksenheten 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 

SN § 9  Dnr 2019/41 
Framtidens Vårdinformationsmiljö FVM 

 

Socialnämndens förslag 

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avropa 
option 1 från leverantören Cerner Sverige AB och teckna 
samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. 
 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå utbildningsnämnden och 
kommunfullmäktige att avropa option 2 från leverantören Cerner 
Sverige AB och teckna samverkansavtal med Västra 
Götalandsregionen. 

 

3. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna informationen om option 3 och att fatta beslut om att 
inte avropa option 3.  

 

Yrkanden 

Socialdemokraterna i socialnämnden anser att vi saknar fördjupad 
information/vetskap om vad förvaltningens förslag innebär för att kunna ta ett 
beslut i frågan. Därför avstår vi i denna frågar och återkommer med yttrande vid 
nästa kommunfullmäktige. 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunen ska besluta vilka optioner (de möjliga optionerna är 1 
informationsdelning 2 elevhälsa och 3 kommunal hälso- och sjukvård) som ska 
avropas från leverantören Cerner Sverige AB samt teckna samverkansavtal med 
Västra Götalandsregionen (VGR). Avtalsperioden är 10 år efter slutförd 
implementering med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 4 år.  

Datum för senast dag för avrop av option 1 , 2 och option 3 (Millenium) samt 
tecknande av samverkansavtal med VGR har vid flera tillfällen flyttats fram och 
det nu gällande datumet är 2020-04-30.  
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Forts SN § 9 

För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så 
initierades 2015 ett samarbete mellan kommunerna och Västra 
Götalandsregionen (VGR) inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö – 
FVM. VGR har därefter genom fullmakt från kommunerna upphandlat 
ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska 
implementeras. Kommunerna har, via upp till tre optioner, möjlighet att avropa 
upphandlad lösning. Till upphandlingen levererar VGR drift, support och 
förvaltning av Millennium. De tre optionerna gäller IT-stöd för 
informationsdelning, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård.  

Option 1 – informationsdelning 

• Informationsutbyte mellan vårdgivare. Stödjer processen vid in- och 
utskrivning från slutenvården. Sammankalla, upprätta, följa upp och 
avsluta samordnad individuell plan (SIP). Vårdbegäran. 
Kommunikation med aktörer i samordnad vårdplanering. 

Option 2 – elevhälsa. 

Option 3 – kommunal hälso- och sjukvård  

• Underlätta samordnade insatser när patienten har flera samtida 
aktörer. Sammanhållen vårdkedja. Sammanhållen journal. 
Möjlighet till mobil funktionalitet i framtiden efter ytterligare 
investeringar som gör att personal kan dokumentera på plats hos 
patient. Möjlighet att läsa journal vid akuta besök inom ramen för 
samverkande sjukvård. Gemensam läkemedelslista. Utförare av 
delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsuppdrag kan få 
uppdrag via arbetslista samt möjlighet att signera att den blivit 
utförd.  

 

Beslutsunderlag 

Brev: Erbjudande daterad 19-06-12 
Brev: Komplettering erbjudande daterad 19-08-14 
Brev: Komplettering av erbjudande daterad 19-12-13 
Socialchef, Johan Lundh och digitaliseringsexpert, Henrik Röste föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 10  
Socialchefen informerar 
 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna  

 

Ärendebeskrivning 
 
Varje nämndssammanträde redogör socialchefen för aktuell information. 
För sammanträde 2020-03-04 redogörs det för följande punkter: 

• Heltidsresan 
• Samarbete samverkan Dalsland 
• LOV – Lagen om offentlig valfrihet 
• Arbetet med besparingar 
• Återrapportering av arbetet med arbetsgruppen äldreplan 

 
Utskick med underlag gällande LOV – Lagen om offentlig valfrihet kommer att 
skickas ut.  

Beslutsunderlag 
Socialchefen presenterar aktuell information inom verksamhetsområdet.  

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 11  Dnr 2020/9 
Statistik 
 

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 december 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Bostadsanpassningshandläggare 
Diariet 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 12  Dnr 2020/11 
Sammanställning delegationsanmälan Socialnämnden 2020 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Inför varje månad sammanställs föregående månads delegationsbeslut och delges 
på nästkommande sammanträde för socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut för sammanträde 2020-03-04 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Diariet 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

SN § 13  Dnr 2020/12 
Meddelande till Socialnämnden 2020 

 

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 nästkommande sammanträde för 
socialnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Meddelande period 2019.12.11-2020-02.26 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
Diariet 
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