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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Socialnämnden  
Sammanträdesdatum: 2021-02-03 

Anslaget sätts upp: 2021-02-05 
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Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
Underskrift  

 Josefine Blid 

Datum och tid: Onsdag 3 februari 2021, kl. 13:30-16:00 
Plats: Kommunkontoret, lokal beredskap med ordförande fysiskt närvarande 
i lokalen 
 
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: 
 

Maino Svensson               
 

Justeringsplats och tid: 
 

Kommunkontoret 2021-02-04  
kl.11:00 

Paragrafer 1-14  

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Håkan Gusteus 

Justerare:  
 
 

    Maino Svensson          

Sekreterare:  
 
 

Josefine Blid 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L) 
Carina Tihane (C) 
Maino Svensson (C) 
Christina Svedberg (M) 
Edgardo Varas (S) 
Håkan Ekman (S) tjänstgörande ersättare för Eva-Lena Johansson (S) 
Jane Glamér (SD) §§ 1-9 
Karin Svedberg (M) tjänstgörande ersättare för Jane Glamér (SD) §§ 10-14 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Eva Olsson (L) 
Kristina Ivarsson (C) 
Karin Svedberg (M) §§ 2-9 
 
 
Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef 
Per Dewill, socialsekreterare § 10 
Anna Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§1-3 
Elisabet Persson, ekonom §§ 1-9 
Elisabeth Söderberg, handläggare färdtjänst och riksfärdtjänst § 6 
Åsa Thelén, personalföreträdare §§ 1-9, §§ 11-14 
Josefine Blid, nämndsekreterare 
 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Socialnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Föredragningar 
Information § 2 Covid-19 kl. 13:35-13:45 
 
Beslutssammanträde  
Beslut §§ 3-9 
 
Mötesuppehåll för kaffe 14:45-15:00 
 
Beslutssammanträde  
Beslut §§ 10-14   
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

Upprop 
Val av justeringsman 

§ 1 Fastställande av dagordning 5 
§ 2 Information om Covid-19 

situationen 
6 

§ 3 Patientsäkerhetsberättelse Omsorg 
2020 

2021/34 7 

§ 4 Förslag avseende Förlängning av 
Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2022 

2020/131 8 

§ 5 Nya ekonomiska ramar 2021 efter 
justering för lönerevision 2020 

2020/29 9 

§ 6 Revidering av riktlinjer för 
färdtjänst och riksfärdtjänst 

2020/90 10 - 11 

§ 7 Samverkan för barns och ungas 
hälsa – överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen 

2020/134 12 - 13 

§ 8 Ordföranden informerar 14 
§ 9 Socialchefen informerar 15 
§ 10 Vårdnadsöverflyttning enligt 6 

kap 8 § Föräldrabalken (FB) 
16 

§ 11 Arbetsmiljö- 
Händelserapportering 

17 

§ 12 Synpunkter och klagomål 18 
§ 13 Statistik och nyckeltal 2020/9 19 
§ 14 Delegationsanmälan 

Socialnämnden februari 
2021/11 20 
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 1 
Fastställande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Följande förändringar görs på dagens föredragningslista: 

Ärende 4 avseende vårdnadsöverflyttning har inställelse planerad och 
kommer att äga rum kl. 15:00. 
Ärende 5 Information Covid-19 och ärende 9 Patientsäkerhetsberättelse 
kommer att börja sammanträdet. 
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 2 
Information om Covid-19 situationen 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om aktuellt Covid-19 läge i 
kommunen och nationellt samt vidtagna åtgärder i kommunens 
verksamheter.  
Vaccinering pågår av våra brukar som ska få dos 2 denna vecka. 
Personal inom vården har fått dos nummer 1, dos nummer 2 kommer att 
påbörjas 16/2 (fyra veckor emellan dos 1 och 2) 
God tillgång till material, ingen brist förekommer. 
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Socialnämnden

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 3  Dnr 2021/34 
Patientsäkerhetsberättelse sektor omsorg 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar ”Patientsäkerhetsberättelse 2020” och hålla den 
tillgänglig för den som önskar ta del av den. 

Ärendebeskrivning 

MAS har i sektorns kvalitetsledningssystem STRATSYS, sammanställt 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 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, och
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, 2021-01-20 
Patientsäkerhetsberättelse  

Beslutet skickas till 
MAS 
Socialchef 
Diariet 
Nämndsekreterare för publicering på hemsidan 
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 4  Dnr 2020/131 
Förslag avseende Förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar av VästKom rekommenderad förlängning av 
handlingsplan psykisk hälsa 2018-2022. 

Ärendebeskrivning 

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan 
huvudmännen på länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en 
förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 2017 fattade huvudmännen 
beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018- 
2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa i  Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen 
för vårdsamverkan. 
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta 
ljus på områden där man i Västra Götaland vill bli bättre. 
Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma insatser 
med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslog direktionen att besluta 
att rekommendera kommunerna att anta förslag till förlängning av 
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018- 2022. 

Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att anta förslag till 
förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-
2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-15 
Förslag till Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2022 

Beslutet skickas till 
VästKom 
Socialchef 
Diariet
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 5  Dnr 2020/29 
Nya ekonomiska ramar 2021 efter justering för lönerevision 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade beslut om Mål- och resursplan 2021-2023 den 
2020-11-25 § 119. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände teknisk 
ramjustering efter lönerevision 2020 den 2020-12-08 § 206. Nya ramar för 
2021 efter denna ramjustering redovisas nedan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Ekonomichefen 

Nämnd Tidigare beslutad Ny ram efter justering ny ram 2021 
KF 2 469 2 469 
Kommunstyrelsen 87 006 612 87 618 
Utbildningsnämnd 160 128 2 486 162 614 
Socialnämnd 138 267 1 826 140 093 
Lönerevision 11 000 -4 924 6 076 
Finansen 7 000 0 7 000 
Summa kommunbidrag 405 870 0 405 870 
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 6  Dnr 2020/90 
Revidering av riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar reviderad riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst med 
dnr 2020/90. Med förändringen att beställningstiden ska ändras till att resan 
kan beställas en timme före avresa. Tidigare fattade beslut upphör därmed 
att gälla. 

Yrkande 

Håkan Gusteus (L) yrkar att reviderad riktlinje för färdtjänst och 
riksfärdtjänst ska förändras avseende beställningstiden till att resan kan 
beställas en timme före avresa.  
Edgardo Varas (S), Håkan Ekman (S) och Maino Svensson (C) instämmer 
till Håkan Gusteus (L) yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Håkan Gusteus (L) yrkande och finner 
att Socialnämnden beslutar att bifalla yrkandet. 

Ärendebeskrivning 

Lag om färdtjänst ger kommunen de grundläggande kraven som ska 
uppfyllas men det finns behov av generella bestämmelser om utformningen 
av färdtjänsten. Detta för att uppnå kommunal likställighet och ge stöd i 
handläggningen av den individuella prövningen av färdtjänst. Detsamma 
gäller tillämpningen av lag om riksfärdtjänst. 

Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal har tillsammans arbetat fram 
gemensamma bestämmelser i enlighet med avtalsskrivning mellan 
kommuner och Västtrafik, som anger att parterna ska sträva mot 
harmoniserade generella bestämmelser om utformningen av färdtjänst och 
riksfärdtjänst (anropsstyrd trafik) 

Det har i arbetet med att revidera nuvarande generella bestämmelser känts 
nödvändigt att utveckla och förklara specifikt vad som gäller vid ansökan, 
utredning och utförande av transporter, då det genom åren uppstått 
frågeställningar som inte har gått att utläsa av nuvarande gällande generella 
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

bestämmelser. De förändringar som föreslås är gulmarkerade i bifogat 
förslag 

De generella bestämmelserna för färdtjänst och riksfärdtjänst gynnar 
kommuninnevånare då var och en sökande skall behandlas rättssäkert i 
utredningsprocessen och lika i utförande av transporter gällande färdtjänst 
och riksfärdtjänst (anropsstyrd trafik.). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-19 
Förslag till reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst, 2021-01-15 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Socialchef 
Handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst 
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 7  Dnr 2020/134 
Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till Samverkan för barn och ungas hälsa. 

Ärendebeskrivning 

Överenskommelse om barn och ungas hälsa 
Västkoms styrelse beslutar i ärendet den 24 november att ställa sig 
bakom överenskommelsen om barns och ungas hälsa. Syftet med denna 
överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för 
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. 
Målgruppen är barn och unga tom 20 år som behöver samordnade 
insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom 
Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. 
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till 
överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland 
och VGR för barn och unga. Dels Överenskommelse om Trygg och säker 
vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet, dels Västbus - 
Samverkan för barn och ungas bästa . I samband med beredningen av de 
båda förslagen blev det allt tydligare att 
berör ingångspunkterna mellan uppdragen var många och att 
överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslog direktionen att besluta att 
rekommendera kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns 
och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen. 

Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att anta förslag till 
Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-15 
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2021-02-03 

Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Överenskommelse om barn och ungas hälsa, 2020-12-17 

Beslutet skickas till 
Medlemskommunerna 
Diariet 
Socialchef 
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2021-02-03 

Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 8 
Ordföranden informerar 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande framför att det är viktigt att samtliga ledamöter återlämnar 
sekretesshandlingarna avseende ärende vårdnadsöverflyttning åter till 
kommunkontoret. 
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 9 
Socialchefen informerar 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Socialchefen informerar om bland annat: 
 Nyckeltal (budget/utfall) återkoppling nästa sammanträde
 Beslut som är kostnadsdrivande kommer att lyftas i Socialnämnden,

nya rutiner tas fram
 Myndighetsutövning och verkställighet (måste arbeta tillsammans).
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 10 
Vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB) 

Socialnämndens beslut 

Ärendet är sekretessmarkerat enligt Offentlighets- och sekretesslagens 26 
kap 1 §. 
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 11 
Arbetsmiljö- Händelserapportering 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchef redogör händelserapportering avseende arbetsmiljö år 2019 i 
jämförelse med 2020. 

Beslutsunderlag 
Händelserapportering sektor omsorg perioden 2020-01-01-2020-12-31 
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 12 
Synpunkter och klagomål 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchef redogör kort för de synpunkter och klagomål som inkommit 
senaste tiden och de svar som eventuellt skickats till inlämnaren.  

Beslutsunderlag 

Synpunkter och klagomål perioden oktober-januari 
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Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 13 Dnr 2020/9 
Statistik och nyckeltal 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchef redogör för aktuella nyckeltal. 

Beslutsunderlag 

Nyckeltal januari-december 2020 
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Socialnämnend 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 14 Dnr 2021/11 
Delegationsanmälan 

Socialnämndens beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut presenteras för angiven period. 

Beslutsunderlag 

Delegationsanmälan 2021-01-01-2021-01-27 
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