SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnd

Datum och tid: onsdag 16 september 2020, kl. 13:30 – 17:25
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:

Jane Glamér (SD)

Justeringsplats och tid:

Kommunhuset 2020-09-23
kl.10.00

Paragrafer §§
42-57

Underskrifter
Ordförande:
Håkan Gusteus (L)
Justerare:
Jane Glamér (SD)
Sekreterare:
Oskar Engdahl

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsorgan: Socialnämnd
Sammanträdesdatum: 2020-09-16
Anslaget sätts upp: 2020-09-23
Anslaget tas ned: 2020-10-15
Protokollet förvaras på kommunkontoret
Underskrift
Oskar Engdahl
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Kommunstyrelsen

Beslutande
Håkan Gusteus (L)
Carina Tihane (C)
Maino Svensson (C)
Christina Svedberg (M)
Edgardo Varas (S) §§ 42-52, 54-57
Eva-Lena Johansson (S)
Jane Glamér (SD)

Håkan Ekman (S) § 53
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Karin Svedberg (M)
Övriga närvarande
Johan Lundh, socialchef
Oskar Engdahl, nämndsekreterare
Katrin Siverby, kommunchef §§ 42, 44, kl. 13.13-14:30
Elisabet Persson, ekonom §§ 42, 44-57
Carina Aronsson, biståndshandläggare §§ 45-49, kl. 14:30-17:00
Jeanette Adolfsson Karlsson, biståndshandläggare §§ 45-49, kl. 14:30-17:00
Åsa Thelén, Kommunal §§ 42, 44-45, kl. 13:30-14:50
Övriga deltagare anges i respektive paragraf

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52

§ 53

§ 54
§ 55
§ 56
§ 57

Justering

Upprop
Val av justeringsman
Fastställande av dagordning
MAS information - Information
och erfarenheter utifrån covid-19
Nedläggning av faderskapsärende
Information Kommunchef
Arbetsmiljö och skyddstillsyn
Inkomna synpunkter och
klagomål
Boende för
äldre/trygghetslägenhet
information
Ekonomiska
Månadsrapporter/prognoser
Riktlinjer för handläggning av
ärenden inom äldreomsorgen
Avgift ej avbokad färdtjänstresa
Avgift seniorkort Västtrafik upphävande av tidigare beslut
Förslag om taxa 2021 enligt
alkohollagen (2010:1622) samt
tobakslagen och liknande
produkter (LTLP 2018:2088)
Redovisning av möjlighet att
bedriva en fullvärdig
familjecentral från den 1 januari
2021
Socialchefen informerar
Statistik Socialnämnden
Meddelande till Socialnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämndens

SN § 42
MAS information - Information och erfarenheter utifrån covid-19
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om covid-19 läget i
kommunen och erfarenheter.
Under föredragningen redovisades bland annat information om följande
punkter:
 Lägesbilden
 Förbrukningsmaterial
o Tagit höjd för ”bristvaror” första till 6 månaderna 2021
 Personalprovtagning
 Dagligverksamhet LSS
o Verksamheten är tänkt att startas igen
 Återsökta pengar med avseende covid-19
 Upphävande av besöksförbud på SÄBO
Beslutsunderlag
Föredragning av Anna Johansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Beslutet skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnden

SN § 43
Dnr SN 2020/70
Nedläggning av faderskapsärende
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga ner faderskapsutredningen beträffande
enligt föräldrabalkens 2 kap 7 § punkt 1.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20200907
Föredragning av Måns Wahlberg, Familjerättssekreterare

Beslutet skickas till
Familjerätten, Måns Wahlberg
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnden

SN § 44
Information av Kommunchef
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen berättar om sig själv och informerar om rollen som
kommunchef.
Beslutsunderlag
Föredragning av kommunchef, Katrin Siverby

Beslutet skickas till
Kommunchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnden

SN § 45
Arbetsmiljö och skyddstillsyn
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Inför varje sammanträde redovisas aktuell information gällande arbetsmiljö
och skyddstillsyn i sektor omsorg.



Personförstärkning i hemtjänsten
Utvärdering kommer att genomföras mer omfattat

Beslutsunderlag
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef

Beslutet skickas till
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnden

SN § 46
Inkomna synpunkter och klagomål
Socialnämnden beslut
Socialnämnden beslutar att lägga redovisad information till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Under varje sammanträde redovisas inkomna synpunkter och klagomål på
sektor omsorgs verksamhet.
Beslutsunderlag
Inkomna synpunkter och klagomål inkomna senast 2020-09-09

Beslutet skickas till
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämndens

SN § 47
Boende för äldre/trygghetslägenhet information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Information gällande boende för äldre/trygghetslägenheter i Färgelanda
kommun.
Beslutsunderlag
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef

Beslutet skickas till
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämndens

SN § 48
Dnr 2020/5
Ekonomiska Månadsrapporter/prognoser
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden godkänner delårsrapporten i sektor omsorg för
perioden 2020-01-01 - 2020-07-31 enligt bilaga
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna
delårsrapporten för perioden 2020-01-01- 2020-07-31 enligt bilaga.
3. Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare
med ytterligare åtgärder för en budget i balans.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska upprätta delårsrapport för perioden
2019-01-01 - 2020-07-31.
Sektor omsorg redovisar ett negativt resultat mot budget med – 6 679 tkr.
Underskottet är att härröra till volymökningar på Individ- och
familjeomsorgen och i enheten för stöd och service.
Individ- och familjeomsorgen redovisar ett kraftigt underskott mot budget
med – 7 201 tkr.
Underskottet är att härröra till en kraftig ökning av försörjningsstödet med
motsvarande – 4 900 tkr.
Placeringar av barn och unga som har utsatts för våld och eller bevittnat
våld – 1 000 tkr.
En ökning av dyra placeringar av vuxna enligt LVM (Lagen om vård av
missbrukare) – 2 900 tkr.
Enheten för stöd och service redovisar ett underskott mot budget med
– 1 765 tkr.
Orsakerna till underskottet är köp av boende till skolungdom samt vuxna
och barn enligt både SoL och LSS. Utöver detta en minskning av
ersättningen från Migrationsverket till de ungdomar som bor på Utslussen
och en ökning av assistanstimmar.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämndens

Sektor omsorg prognostiserar ett underskott mot budget vid årsbokslutet
med - 10 200 tkr.
Följande beslut har fattats i arbetet med budget i balans.
Sänkta nyckeltal på särskilda boenden - 900 tkr.
Stänga familjecentralen - 900 tkr.
Stänga fritidsgården – 620 tkr.
Minska nattpatrullen (nattbemanningen) med motsvarande – 1 400 tkr.
Minska hemtjänsten med – 450 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-08
Delårsrapport 2020
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnden

SN § 49
Dnr 2020/64
Riktlinjer för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta riktlinje för handläggning av ärende inom
äldreomsorgen daterad 2020-08-11 som ersätter tidigare riktlinje med dnr
2017/662
Ärendebeskrivning
Sektor omsorg har sedan några år tillbaka en riktlinje för handläggning och
verkställighet av ärenden inom äldreomsorgen, senast reviderad 2017.
Riktlinjen ska vara vägledande för biståndshandläggarna i beslutsfattandet,
underlätta handläggningen och främja en likartad biståndsbedömning i
kommunen. För enhetscheferna syftar riktlinjen till att vara ett stöd vid
verkställande av besluten.
Biståndshandläggarna utreder hjälpbehovet efter ansökan och fattar beslut
enligt kommunens delegationsordning samt omprövar insatsen kontinuerligt
och vid behov.
Handläggning av ärende sker enligt Socialtjänstlagen (2001:453).
Biståndshandläggarna behöver hålla sig informerade om Socialtjänstlagen
och andra lagar såsom Förvaltningslagen (1998:223), och Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) som följer utvecklingen av rättstillämpning.
Insatserna som beviljas har en individuell utformning och ska ge en god
vård och omsorg. Insatserna bygger på frivillighet och med beaktande av
den enskildes integritet. Insatserna ska, så långt som möjligt, utformas
tillsammans med den enskilde. Insatserna ska utformas så att de bidrar till
att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt.
Verksamheten ska kännetecknas av god omvårdnad, tillgänglighet, trygghet,
kvalitet, rättssäkerhet och engagerad personal med ett förebyggande,
rehabiliterande och funktionsbevarande förhållningsätt.
Förändring i riktlinjen har skett enligt nedan.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnden

Biståndshandläggning/verkställighet.
Förtydliganden har gjorts angående att besluten ska vara tidsbestämda
(längden på besluten i tid har justerats) och omprövas vid förändring av
brukarens behov eller efter beslutets utgång.
IBIC har lagts till och förklaras i de nya riktlinjerna. IBIC är ett systematiskt
och behovsinriktat arbetssätt. Arbetssättet bidrar till att det tydligare
beskrivs i dokumentationen vad den enskilde har för behov av stöd eller vad
han eller hon själv kan klara av i olika aktiviteter.
I övrigt innehåller de nya riktlinjerna förändringar och justeringar i
utförandet av bland annat serviceinsatser, rättningar och uppdateringar av
lagrum.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-06
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef
Information av Carina Aronsson och Jeanette Adolfsson Karlsson,
Biståndshandläggare

Beslutet skickas till
Socialchef
Biståndshandläggare på omsorgskontoret
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnden

SN § 50
Dnr 2020/47
Avgift ej avbokad färdtjänstresa
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut SN 2020-05-18 § 26 att
föreslå Kommunfullmäktige att ta ut en avgift motsvarande Västtrafiks
framkörningsavgift för ej avbokade färdtjänstresor.

Beslutsunderlag
Beslut SN 2020-05-18 § 26
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-11
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnden

SN § 51
Dnr 2020/46
Avgift seniorkort Västtrafik - upphävande av tidigare beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att upphäva sitt förslag 2020-05-18 § 25 till
Kommunfullmäktige att besluta om att ta ut en administrativ engångsavgift
för tillverkning av seniorbiljett.
Beslutsunderlag
Beslut SN 2020-05-18 § 25
Information daterad 2020-06-26
Kalkyl daterad 2020-08-25

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämndens

SN § 52
Dnr 2020/68
Förslag om taxa 2021 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen
och liknande produkter (LTLP 2018:2088)
Socialnämndens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxeförändringen för 2021 enligt
alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (LTLP
2018:2088) enligt förslag daterat 2020-08-21.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsåret 2020 har varit ett exceptionellt år p g a pågående
pandemi. Under våren-sommaren 2020 har det inte ansökts om några
tillfälliga serveringstillstånd, då begränsning avseende sammankomster
för mer än 50 personer, enligt lag, har förbjudits. Hur det kommer att se
ut under 2021 är svårt att förutsäga, men då tillsynsavgifterna beräknas
på föregående års restaurangrapporter, kan även nästa års intäkter bli
lägre. Trots detta är förslaget en oförändrad taxa, som ska gälla under
2021, för att ge näringsidkarna en chans till återhämtning. I förslaget
tillkommer tre nya taxor gällande förändring av bolagsform.


Förändring av bolagsform men bolaget har kvar samma ledning
2000: -



Förändring av ägande/ledning i bolaget
3000: -



PBI-utredning, (byte av enstaka person med betydande
inflytande)

1000: -

Tidigare taxa som är borttagen var -Mindre ändring som ny ledamot i
bolaget…
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.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämndens

Beslutsunderlag
Förslag daterad 2020-08-21

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnden

SN § 53
Dnr 2020/71
Redovisning av möjlighet att bedriva en fullvärdig familjecentral från
den 1 januari 2021
Socialnämndens förslag
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att ge
Socialnämnden längre tid att utreda hur en fullvärdig familjecentral ska
kunna bedrivas för ställningstagande i budgetarbetet 2022.
Socialnämnden beslutar för egen del, under förutsättning att
Kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut, uppdra åt förvaltningen att
utreda frågan noggrannare under 2021 inför budgetberedningsarbetet budget
2022.
Jäv
Edgardo Varas (S) Anmäler jäv och deltar inte i ärendet.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått i uppdrag att till kommunfullmäktige i oktober
månad redovisa hur en fullfärdig Familjecentral skulle kunna bedrivas från
den 1 januari 2021.
Sedan tidigare har socialnämnden fattat beslut om att föreslå
kommunfullmäktige besluta att stänga nuvarande familjehemsliknande
familjecentral from årsskiftet 2020/2021 med anledning av
besparingsåtgärder för en budget i balans from årsskiftet. Detta beslut togs
av Kommunfullmäktige 2020-04-15. I samband med detta gavs ovanstående
uppdrag till socialnämnden.
I dag är familjecentralen en familjecentralsliknande verksamhet. För att få
kallas Familjecentral i ordets rätta mening så krävs det att personal från
BVC finns placerad och har sin verksamhet i familjecentralens lokaler. De
lokaler som finns i dagsläget och de rum som har erbjudits har inte
accepterats av Regionens säkerhetssamordnare.
Förvaltningen behöver tid för att göra en komplett utredning gällande såväl
lokaliteter, bemanning, verksamhetsinnehåll och finansiering .
Förvaltningen föreslår därför att frågan får utredas noggrannare under 2021
inför budgetarbetet 2022.
Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnden

SN § 54
Socialchefen informerar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Varje nämndssammanträde redogör socialchefen för aktuell information.
För sammanträdet 2020-09-16 redogörs det för följande punkter:



Rekrytering av IFO-chef
Besök på verksamheter

Beslutsunderlag
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef

Beslutet skickas till
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnd

SN § 55
Dnr 2020/9
Statistik Socialnämnden
Socialnämnd förslag/beslut
Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Inför varje sammanträde sammanställs statistik för sektor omsorg som
presenteras månadsvis för Socialnämnden.
Beslutsunderlag
Nyckeltal sektor omsorg Augusti 2020, exklusive IFO
Föredragning av Johan Lundh, Socialchef

Beslutet skickas till
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämnd

SN § 56
Dnr 2020/12
Meddelande till Socialnämnden 2020
Socialnämnd förslag/beslut
Socialnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Inför varje sammanträde sammanställs föregående månads inkomna
rapporter, beslut och meddelanden, dessa skall delges på nästkommande
sammanträde för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Meddelande perioden 2020.06.18-2020.09.09

Beslutet skickas till
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-09-16

Socialnämndens

SN § 57
Övriga frågor
Socialnämndens beslut
Edgardo Varas (S) ställer en enkel fråga angående personal.

Beslutet skickas till
Socialnämndens ordförande
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande

