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Socialnämnd 

 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Socialnämnd  
Sammanträdesdatum: 2020-04-08 

Anslaget sätts upp: 2020-04-17 
Anslaget tas ned: 2020-05-09 

 
Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
Underskrift  

 Oskar Engdahl 

Datum och tid: onsdag 8 april 2020, kl. 13:30-16:00 
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 
Sammanträdet är öppet för allmänheten 
 
Utses att justera: 
 

Tomasz Galbas               
 

Justeringsplats och tid: 
 

Kommunkontoret 2020-04-17 
kl.14.00  

Paragrafer §§ 
14-21  

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Håkan Gusteus 

Justerare:  
 
 

Tomasz Galbas          

Sekreterare:  
 
 

Oskar Engdahl 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L)  
Maino Svensson (C)  
Tomasz Galbas (C) 
Edgardo Varas (S)  
Eva-Lena Johansson (S)  
Jessica Olsen (SD) 
 
Ej närvarande 
Carina Tihane (C) 
Christina Svedberg (M)  
Jane Glamér (SD) 
Håkan Ekman (S)  
Eva Olsson (L)  
Karin Svedberg (M) 
Erika Alexandersson Stamcar (S)  
 
Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef 
Oskar Engdahl, nämndsekreterare 
Johan Andreasson, Nämndekonom 
 
Personalföreträdare 
Åsa Thelén, Personalföreträde 
 
Inger Persson-Johansson, Enhetschef Stöd och service närvarande under § 
15 samt föredragningen av § 14 
 
Närvarande under föredragning av § 14  
 
Anna Johansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Anna Olofsson, Systemadministratör  
Carina Aronsson, Biståndshandläggare  
Jeanette Adolfsson Karlsson, Biståndshandläggare 
Carina Holmqvist, IFO-chef 
Jan-Åke Berglund, Enhetschef Håvestensgården 
Maria Fryckberg, Enhetschef Hemtjänsten 
Anna-Maria Bonskog, Enhetschef Hälso- och sjukvård 
Ulla Morsing, Enhetschef Solgården 
Helén Torsson, Enhetschef Lillågården 
 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-08 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
Innehållsförteckning 

 
 Upprop   
 Val av justeringsman   
 Fastställande av dagordning   
§ 14 Mål- och resursplan/Budget 2021-

2023 
2020/29 4 - 6 

§ 15 Information om inspektionen 
gällande Utslussen 

2019/100 7 

§ 16 Beslut om delegering av 
beslutanderätt 

2020/2 8 

§ 17 Samverkan Dalsland inom 
kommunal socialtjänst, hälso- och 
sjukvård 

2020/42 9 - 10 

§ 18 Ej verkställda beslut 2019/26 11 
§ 19 Socialchefen informerar  12 
§ 20 Statistik Socialnämnden 2020/9 13 
§ 21 Meddelande till Socialnämnden 

2020 
2020/12 14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-08 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 14  Dnr 2020/29 
Mål- och resursplan/Budget 2021-2023 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om följande åtgärder för kommunfullmäktige 
respektive socialnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Avveckla fritidsgården – 1024 tkr

Socialnämndens beslut 

- Att anta förslag gällande kapacitetsökning äldreomsorg med
införande snarast möjligt

- Sänka nyckeltalen på särskilda boenden med 0,02 - 1 000 tkr

- Avveckla familjecentralen - 700 tkr

- Minska nattpatrullen -1 500 tkr

- Kapacitetsökning av äldreomsorg

Socialnämnden beslutar att inte 

- Säga upp en familjebehandlare 500 tkr

Socialnämnden konstaterar att det inte finns täckning för förväntade 
kostnader för LSS på cirka 5 miljoner. 

Omröstningsresultat 
 Avveckla fritidsgården – 1024 tkr

Håkan Gusteus (L) ja
Maino Svensson (C) ja
Edgardo Varas (S) avstår
Eva-lena Johansson (S) avstår
Thomasz Galbas (C) ja
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-08 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

Jessica Olsen (SD) nej 

Forts. § 14 

- Avveckla familjecentralen - 700 tkr
3- ja röster, 2 avstår och 1 ledamot anmäler jäv

Håkan Gusteus (L) ja 
Maino Svensson (C) ja 
Edgardo Varas (S) jäv 
Eva-lena Johansson (S) avstår 
Thomasz Galbas (C) ja 
Jessica Olsen (SD) avstår 

- Minska nattpatrullen -1 500 tkr
Håkan Gusteus (L) ja
Maino Svensson (C) ja
Edgardo Varas (S) ja
Eva-Lena Johansson (S) avstår
Thomasz Galbas (C) ja
Jessica Olsen (SD) avstår

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Protokollsanteckning 

Håkan Gusteus (L), Maino Svensson (C) och Tomas Galbaz (C) Föreslår ett 
tillfälligt stopp av familjecentralen, för att i framtiden om möjligt återuppta 
familjecentralen vid mer gynnsam ekonomi. 

JÄV 

Edgardo Varas (S) anmäler jäv angående beslut om att avveckla 
familjecentralen. 

Ärendebeskrivning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-08 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar i samband med budget-
beredningen 16 januari 2020, § 24, åt kommunchefen och förvaltningen att 
ta fram en förvaltningsövergripande ekonomisk analys som är konsekvens-
beskriven och kostnadsberäknad för att nå en ekonomi i balans 2021 det vill 
säga att arbeta för en budget i balans 2020. 

Utifrån detta presenterar kommunchefen förslag till besparingar där hänsyn 
inte tagits till eventuella tidigare beslut avseende förslagen. 

Facklig samverkan har skett genom muntlig information vid Cesam 3 mars 
och Sveriges Skolledarförbund framför att det är viktigt att det blir tydligt 
att det är ett politiskt beslut att neddragningar sker. Samtliga arbetstagar-
organisationer framför att de är oroliga för kompetensflykt vid stora 
besparingar. Ytterligare information till Cesam gavs den 24 mars. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-25 
Förslag på riktlinje för handläggning av ärenden samt verkställighet inom 
äldreomsorg, sektor omsorg  
Förslag på riktlinje 
Förslag till beslut 
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef 
Föredragning av Carina Holmqvist, IFO-chef 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-04-08 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 15   Dnr 2019/100 
Information om inspektionen gällande Utslussen (8.4.2-35949/2019) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna och lägga redovisad information för 
Inspektionen för vård och omsorgs inspektion gällande Utslussen till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Föredragning av Enhetschef Inger Persson-Johansson 

Beslutet skickas till 
Enhetschef Stöd och service 
Diariet 

7
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 16  Dnr 2020/2 
Delegationsordningen avseende Tobakslagen (LTLP 2018:2088) och 
Alkohollagen (2010:1622) för Dalslands och Säffles Alkohol- och 
tobaksenhet 

 
Socialnämndens beslut 

 
Att delegationsordningen enligt bifogad tabell avseende:  
 

1. Tobakslagen (LTLP 2018:2088) 
2. Alkohollagen (2010:1622) 

 
Detta beslut gäller endast om samtliga sex kommuner i samverkansområdet 
beslutar om denna delegationsordning.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Eftersom delegationsbeslut enligt gamla tobakslagen och lagen om e-
cigaretter med påfyllnadsbehållare inte längre är gällande , ska denna 
delegationsordning beslutas för 2020. Förslag till ändring av 
delegationsordning lämnas också för alkohollagen då det kommit önskemål 
om detta. I övrigt gäller den delegering som tidigare getts till 
alkohol/tobakshandläggare i Dalsland & Säffles Alkohol- och tobaksenhet 
avseende lagen om receptfria läkemedel och spellagen. 
 
Överväganden 
Då vi har ett samarbete med alla Dalslandskommuner samt Säffle är det 
viktigt för alkohol/ tobakshandläggarna att det är samma regler som gäller i 
alla kommuner för att underlätta sitt arbete och för krögarna/ handlarna om 
likhetsprincipen över kommungränserna. Är det någon av kommunerna som 
inte beslutar om denna delegationsordning kommer det göras nytt förslag på 
delegationsordning 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse inkommen 2020-01-13 
Delegationsordning inkommen 2020-01-10 

 
 
Beslutet skickas till 
Dalslands och Säffles Alkohol- och tobaksenhet 
Diariet
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 17  Dnr 2020/42 
Samverkan Dalsland inom kommunal socialtjänst, hälso- och sjukvård 

 
Socialnämndens beslut 

 
Att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut om inrättande av en 
projektorganisation med en samverkanssamordnare under en projekttid om 
två år som får i uppdrag att: 
 

 Inventera och föreslå åtgärder gällande styrning och uppföljning av 
befintliga samarbeten. 
 

 Identifiera och snarast påbörja arbetet för utvecklande av flera 
gemensamt finansierade samarbetsområden. 

 
 Finansiering 

 
 Finansieringen av en samverkanssamordnare sker inom befintlig 

budgetram. Färgelanda kommuns del av finansieringen uppgår till 
150tkr/år. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Efter Utveckling Socialtjänst Dalslands nedläggning 2016 har samarbetet 
fortsatt via avtal. Socialcheferna i de fem kommunerna i Dalsland har 
träffats under mer informella former. Dessa informella träffar har varit bra 
även om de med tiden har blivit färre till antal. Om vi inte har en formell 
styrning och uppföljning av de områden som vi samarbetar i , ökar med 
största sannolikhet risken för onödiga missförstånd, oklarheter om vad vi 
vill och kan enas om. 
 
Vid möte i Dals-Ed 2020-02-13 där följande kommuner medverkat Dals-Ed, 
Bengtsfors, Mellerud och Färgelanda kommuns 
socialnämnder/utskottspolitiker och socialchefer ser samtliga närvarande på 
mötet ett behov av att återigen skapa en mer formell organisering av detta 
samarbete och denna samverkan.. 
 
Anledningarna till att samverka är ungefär desamma i samtliga fyra 
kommuner. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Landskapet Dalsland utgör traditionellt och näringsgeografiskt ett 
sammanhållet område där fyra kommuner uppvisar en likartad problembild. 

 Befolkningsmässigt små kommuner med relativt stor andel av 
befolkningen på landsbygden. 

 Minskad befolkning sedan flera år, där unga flyttar ut medan de 
äldre stannar kvar. 

 Antalet äldre med invandrar/flyktingbakgrund ökar. 
 Låg generell utbildningsnivå i landskapet, speciellt inom 

vårdområdet. 
 Nästan enbart kvinnor med hög medelålder i den kommunala 

vården. 
 Svårt att rekrytera unga till vård och omsorg. 

 
Samarbetet bottnar i att de fyra kommunerna var för sig på flera områden 
har ett för litet underlag för att kunna utveckla en kostnadseffektiv 
verksamhet medan man tillsammans genom samutnyttjande och 
resursdelning har större möjligheter att tillfredsställa kommuninvånarnas 
behov. I ett utvecklingsskede med en allt mer ansträngd kommunal ekonomi 
och en större konkurrens om viktiga personalkategorier accentueras vinsten 
av ett samarbete. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 
Underlag daterad 2020-03-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
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Socialnämndens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 18  Dnr 2019/26 
Ej verkställda beslut 

 
Socialnämndens beslut 

 
Att överlämna framtagen rapport till Kommunfullmäktige respektive 
kommunens revisorer.  
 

 
  
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 19  
Socialchefen informerar 

 
Socialnämndens beslut 

 
Att lägga informationen till handlingarna. 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
 

Varje nämndsammanträde redogör socialchefen för aktuell information.  
 

 
Beslutsunderlag 

 
Socialchefen presenterar aktuell information om verksamhetsområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
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Socialnämndens 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 20  Dnr 2020/9 
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 

 
Nyckeltal sektor omsorg februari 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Diariet 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 21  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 2020.02.25-2020.04.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Diariet 
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