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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L) 
Carina Tihane (C) 
Maino Svensson (C) 
Christina Svedberg (M) §§ 18-29 
Eva Olsson (L), beslutande i §§ 15-17 istället för Christina Svedberg (M)  
Edgardo Varas (S) 
Håkan Ekman (S) 
Jane Glamér (SD) 
 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Eva Olsson (L) 
Kristina Ivarsson (C) ej §§ 15-17 
 
Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef 
Marianne Martinsson, sekreterare 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 15  Dnr Dnr 
Fastställande av dagordning 

 
Socialnämndens beslut 

 
Följande förändringar görs på dagens föredragningslista: 
 

 Punkten 11 Begäran från IVO om yttrande och handlingar som 
gäller ett ej verkställt beslut behandlas direkt efter ärende 2 om 
ungängesbegränsning.  (De båda ärendena som omfattas av sekretess 
behandlas alltså efter varandra i början på sammanträdet. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 16   
Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1 punkten LVU 

 
 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 17  Dnr 2021/37 
Begäran om yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut. 
Dnr 3.3.1-07860/2020-2 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att avge yttrande och handlingar daterat 2021-02-23 
avseende ej verkställt beslut Dnr. 3.3.1-07860/2020-2 som sitt eget till 
Inspektionen för vård och omsorg. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skickade 2021-02-02 en begäran 
avseende yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut. IVO 
överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten 
för ett ej verkställt beslut i kommunen, för att kunna bedöma om dröjsmålet 
med att verkställa beslutet har varit oskäligt långt.  

 
Beslutsunderlag 

 
Yttrande, 2021-02-23  
Bilagor, 2021-02-23 
Begäran om yttrande och handlingar ifrån IVO, 2021-02-02 
 
Enhetschef för enhet stöd och service Inger Persson-Johansson informerar. 

 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Inspektionen för vård och omsorg + yttrande 
Handläggaren 
Diariet 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 18  Dnr Dnr 
Information Dalslands och Säffles alkohol och tobaksenhet – 
verksamhetsberättelse 2020 

 
Socialnämndens beslut 

 
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Dalsland och Säffles alkohol och Tobaksenhet redovisar i sin 
verksamhetsberättelse för 2020 sitt arbete under året. 
 
Tillsynsverksamheten har påverkats av den pågående pandemin men 
enheten har ändå arbetat på i stort sett som vanligt. Särskild omsorg har 
ägnats åt kontrollen av efterlevnaden av de nationella begränsningarna i 
öppettider och alkoholförsäljning föranledda av den särskilda lagstiftningen 
för att minska smittspridningen. 
 
Budgeten för enheten har kunnat hållas under året trots ett färre antal 
ansökningsavgifter än tidigare. 
 
Statistik avseende Färgelanda kommun 
 
Under 2020 har  

- det funnits 6 serveringsställen 
- det funnits 6 tillstånd för försäljning av tobak, folköl e-cigaretter och 

receptfria läkemedel 
- inga nya stadigvarande serveringstillstånd av alkohol till 

allmänheten beviljats 
- två stadigvarande tobakstillstånd beviljats. 

 
3 serveringstillstånd har återkallats på verksamheternas egna begäran. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Tillsyn under 2020 
 
Under året har gjorts 5 yttre tillsynsbesök på serveringsställen och 8 inre 
tillsyner. 
Avseende tobak, folköl. E-cigaretter samt recepfria läkemedel har gjorts 5 
yttre tillsynsbesök, 5 inre tillsynsbesök samt 5 kontrollköp varav 2 har 
godkänts.  
 

 
Beslutsunderlag 

 
Verksamhetsberättelse 2020 
 
Jeanette Krafft och Daniel Berglöv från Dalslands och Säffles Alkohol och 
tobaksenhet informerar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Dalslands och Säffles alkohol och tobaksenhet 
Diariet 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 19  Dnr Dnr 
Folkhälsoarbetet och fördelning av medel 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Folkhälsoarbetet är ett samarbete mellan kommunen och Västra 
Götalandsregionen. Under perioden 2020-2023 är rådets prioriterade 
insatsområden  
Det tidiga livets villkor 
Levnadsvanor 
Kunskaper kompetenser och utbildning 
Kontroll, inflytande och delaktighet 
 
Projektunder 2020 
Välkommen på middag (kunskaper, kompetenser och utbildning) 
Individen i Fokus 
Ung i sinnet 
En hälsofrämjande arena 
Resursgrupp 1-6 
 
Projekt under 2021 
Nattvandrarna och samhällsutveckling (levnadsvanor, kontroll inflytande 
och delaktighet) 
Utegym för alla 
Projektservice 
Aktivitetsrundan  
Nattvandring 

 
Beslutsunderlag 

 
Presentation Folkhälsa och fördelning av medel 
Vik Folkhälsostrateg Linda Andersson informerar. 

 
 
Beslutet skickas till 
Folkhälsostrateg 
Diariet
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 20   
Information Covid-19 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om aktuellt Covid-19 läge i 
kommunen, regionalt och nationellt. 
 
Lägesbild Covid 19 

• 25% uppgång i västra Götalandsregionen  
• Smittspridningen har särskilt ökat i åldrarna 10-19 år   
• Ökningen av samhällssmitta är framför allt i Göteborgsområdet.  
• Risken för den tredje vågen är överhängande.  

 
Lägesbild Färgelanda idag 

• Ingen smitta av covid-19 inom vård och omsorg   
• Vaccination för covid-19 dos 1 och 2 är avklarat i kommunala 

verksamheter inom vård och omsorg 
 

Folkhälsomyndigheten har gått ut med att man kan släppa på restriktionerna 
för besök i det särskilda boendet, SÄBO. I Färgelanda gäller att vi  

• Fortsätter med bokade besök och besöksliggare  
• Använder skyddsutrustning  
• Besök sker i respektive lägenhet 

 
 
Beslutsunderlag 

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anna Johansson informerar 
_______ 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 21   
Framtidens Vårdinformationsmiljö FVM 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Projektledaren för ”Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM” på 
omsorgskontoret lämnar aktuell information avseende arbetet med 
införandet av ”Framtidens vårdinformationsmiljö” om projektorganisationen 
m m. 
 
MÅLBILD när systemet är igång: Informationen är tillgänglig när den 
behövs.  
Systemet kommer att medge informationsutbyte mellan vårdgivare, stöd till 
elevhälsan och stöd för den kommunala hälso- och sjukvården. 
 

 
 

Beslutsunderlag 
 

Projektledare FVM omsorgskontoret Christina Utterberg informerar. 
 
 
_______ 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 22  Dnr 2019/113 
Uppföljning Intern kontroll 2020 Socialnämnden 

 
Socialnämnd förslag/beslut 

 
Socialnämnden godkänner redovisad uppföljning av Intern kontroll 2020. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Socialnämnden har  2019-12-18 (§ 91) antagit en intern kontrollplan för 
2020 för socialnämndens verksamheter.  
 
Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun KS 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.  
På grund av arbetsbelastningen på förvaltningen hanns inte arbetet med i  
slutet av 2020 avseende uppföljningen av planen för 2020 och förslag till  
plan för 2021. 
 
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.  
 
Nedan redovisas en samlad bild av de kontrollmoment som har genomförts 
under året. Större delen av kontrollpunkterna föreslås finnas med i den 
kontrollplan för 2021 som kommunstyrelsen ska fatta beslut om, i separat 
ärende.  
 
Uppföljning 
 
Administration 
87 % av de stickprovskontrollerade ärendena har handlagts korrekt, vilket 
får anses vara ett mycket gott resultat. Kontinuerlig utbildning i hantering av 
allmänna handlingar är dock av väsentlig betydelse både för tjänstepersoner 
och förtroendevalda.  

Personal 
Årlig genomgång görs med samtlig personal, avstämningar har gjorts av 
upprättade APT-protokoll. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Omsorg  
Synpunkter/klagomål har hanterats enligt upprättad rutin, ärendena har 
hanterats och följts upp och har även vid tillfälle återrapporterats till 
Socialnämnden/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.  
Genomförandeplaner hemtjänst 
Genomförandeplaner har inte kunnat följas upp så frekvent som planerats på 
grund av pandemin och kommer därför att utgöra en fortsatt del i intern 
kontrollplan 2021.  
 
Ekonomi 
Vad gäller överordnads attest för chefs egna kostnader har detta fungerat 
tillfredsställande. Behöver dock finnas som en kontrollpunkt även 2021.  
Deltagarlistor vid representation saknas fortfarande i alldeles för stor 
utsträckning, varför kontrollpunkten föreslås finnas kvar 2021.  
Mycket av arbetet med hantering av anläggningsredovisning kvarstår, varför 
kontrollpunkten rörande kontroll av i inventarieförteckningen upptagna 
inventarier bör finnas kvar i planen för 2021.  

 
Beslutsunderlag 

 
Intern kontrollplan 2020 
Tjänsteskrivelse uppföljning intern kontrollplan, 2021-02-16 
 
Socialchefen informerar. 
 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 23  Dnr 2021/6 
Intern kontroll 2021 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden antar föreliggande förslag till intern kontrollplan för 2021.  

 
 

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 KS 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. Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan sker i samband med att 
nämnden beslutar om plan för kommande år, se separat ärende. På grund av 
arbetsbelastningen på förvaltningen hanns inte arbetet med i slutet av 2020 avseende 
uppföljningen av planen för 2020 och förslag till plan för 2021. 
 
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 2021.  
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 

 
Förslag intern kontrollplan 2021 
Tjänsteskrivelse intern kontrollplan 2021, 2021-02-16 
 
Socialchefen informerar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Ansvariga enhetschefer sektor omsorg 
Kommunstyrelsen  
Diariet 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 24  Dnr 2021/7 
Årsredovisning 2020 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att för sin del godkänna förslaget till årsredovisning 
för 2020 och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.  
 
Kompletterande uppgift till årsredovisningen:  
 
Redovisning av Socialnämnden och dess utskott samt ordförandebeslut 
under 2020   
 

 2 extra utskott (totalt 13 utskottsmöten) har genomförts 
 44 ordförandebeslut har fattats 
 8 nämndsmöten har genomförts 

 
 

 
Protokollsanteckning 
 
1:e vice ordförande Christina Svedberg (M) medges att lämna följande 
protokollsanteckning: 
 
”Socialnämndens årsredovisning för 2020 visar ett negativt resultat på -
13 089 tkr. resultatet visar att de åtgärder som nämnden vidtagit inte givit 
resultat. 
Socialnämndens årsrapport för 2020 saknar uppföljning av de mål som 
antagits av fullmäktige för Socialnämnden. Av årsrapporten framgår inte 
om målsättningen för dessa delar kommer att nås. 
Socialnämndens arbete går inte att följa i rapporten antal möten, 
presidiemöten ev. dialogmöten som genomförts. Hur har nämnden arbetat 
med internkontrollplan har nämnden varit involverad i att ta fram o värdera 
risker. Hur har nämnden jobbat med behovsanalyser. Socialnämnden måste 
få en mer långsiktig planering och tillräckligt med resurser. Våra invånare 
måste få en trygg vård och omsorg i tid och våra anställda måste få bättre 
arbetsmiljö. 
Vi förväntar oss politiskt initiativ under 2021 för att finna breda- 
långsiktiga- politiska och verksamhetsmässiga lösningar. Avslutningsvis vill 
vi rikta ett stort tack till all personal inom Socialnämnden som genomfört ett 
väl utfört arbete för Färgelandas invånare.” 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt kommunallagen ska socialnämnden upprätta en årsredovisning som 
sedan överlämnas till kommunstyrelsen för granskning.     

 
Årsredovisningen i sektor omsorg för år 2020 visar ett negativt resultat på 
13 089 tkr. 
 
Politiken har fattat följande beslut 2020 i arbetet med att nå en budget i 
balans 2021, vilka också har verkställts av förvaltningen. 
 

 Sänkta nyckeltal på särskilda boenden med 0,02 – 900 tkr på 
årsbasis 

 Stänga familjecentralen – 900 tkr 
 Stänga Fritidsgården – 620 tkr 
 Avveckla Utslussens stödboende som har varit självfinansierat via 

statliga schablonersättningar som har upphört från Migrationsverket. 
 
I övrigt har inte förvaltningen några fler förslag på åtgärder för det fortsatta 
arbetet med en budget i balans 2021. 
 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Årsredovisning socialnämnden 2020 
Tjänsteskrivelse årsredovisning 2020, 2021-02-18 
 
Socialchefen informerar. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Kommunstyrelsen 
Diariet
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 25  Dnr 2020/26 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enl Socialtjänstlagen och Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade – LSS – kvartal 4 år 2020 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till 
Kommunfullmäktige respektive kommunens revisorer och Inspektionen för 
Vård och omsorg, IVO. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens 
revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt 
avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen 
ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för 
respektive beslut skulle ha varit verkställt.  
 
Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har 
myndigheten en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande 
av en särskild avgift  
 
I nedanstående tabell redovisas de beslut som den 31 december 2020 inte 
har kunnat verkställas inom tre månader.  
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Ej verkställda beslut 
Nr Kvinna 

(x) 
Man 
(x) 

Tid sedan 
beslut (dagar) 

Typ av bistånd Orsak till att beslutet ej 
kunnat verkställas 

 
1 
 

 
 

 
X 

 

 
120 

 
Öppenvård -
Umgängesstöd 
 

 
Ej verkställt ännu utifrån 
att pappan som umgänget 
riktar sig till varit på 
behandlingshem. 

 
För perioden finns det inte några avbrutna insatser som inte har kunnat 
verkställas inom tre månader. Det finns inte heller några ärenden som IVO 
har valt att gå vidare med till domstol och ansöka om åläggande om särskild 
avgift. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport Ej verkställda beslut kvartal 4 2020 daterad 21 februari 2021. 
Socialchefen informerar.  

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut kvartal 4 2020, 2021-02-21 
 
Socialchefen informerar. 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
IVO 
Diariet 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 26   
Socialchef informerar 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
 

Socialchefen informerar om: 
 

 Riktlinjer för sammanträden på distans 
 Riktlinjer för redovisning och uppföljning 
 Tidplan för arbetet med mål- och resursplan 
 Framtidens hemtjänst 
 Sitt uppdrag att se över organisationstillhörigheten för 

arbetsmarknads och integrationsenheten 
 Behov av översyn av delegationsbestämmelserna för 

myndighetsutövning och verkställighet av beslut 
 Pågående översyn av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt 

LSS – gemensamt för Dalsland 
 Förslag till ytterligare uppföljningsredovisning till nämnden 
 Att det kan komma förändringar av sammanträdestiderna för att 

snabbare kunna ta del av aktuellt ekonomiskt läge i verksamheterna 
 Information om regelverket för försörjningsstöd 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 27   
Ordförande informerar 

 
 

Ingen specifik information lämnas idag 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 28   
Meddelande 

 
Socialnämndens beslut 

 
Redovisade meddelande läggs till handlingarna. 

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Meddelande redovisas för angiven period  
 

Beslutsunderlag 
 

Meddelanden 2021-01-28 – 2021-02-24 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 29   
Övriga ärenden 

 
Socialnämnd 

 
Ingen ledamot väcker något ärende.  
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