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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L) 
Karin Svedberg (M) tjänstgörande ersättare för Carina Tihane (C) 
Maino Svensson (C) 
Christina Svedberg (M) 
Edgardo Varas (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 
Jane Glamér (SD) 

Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef §§ 30-45 
Josefine Blid, nämndsekreterare §§ 30-45 
Sofia Larsson, 1:e socialsekreterare §§ 31-34 
Anna Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS § 30 
Åsa Thelén, personalföreträdare §§ 30, 35-45 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 30 
Covid-19 information 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS informerar om vad som är aktuellt 
avseende Covid-19.  
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 31 
Umgängesrätt enligt LVU 

Socialnämndens beslut 

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

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 32 
Umgängesrätt enligt LVU 

Socialnämndens beslut 

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

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 33  
Vårdnadsöverflyttning - Yttrande i mål T 5570-20 

Socialnämndens beslut 

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

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 34  
Umgängesbegränsning enligt LVU 

Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 35  Dnr 2021/46 
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS, Lag (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden antar reviderad Dalslandsgemensam riktlinje med dnr 
2021/46 som ersätter tidigare riktlinje för handläggning av ärenden samt 
verkställighet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) utgåva 1 daterad 2015-02-25.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda kommun är en del i LSS (Lagen om stöd och service) -teamet 
Dalsland. LSS-teamet har till uppgift att handlägga inkomna ansökningar 
om LSS insatser i samtliga kommuner i Dalsland. Följande kommuner i 
Dalsland ingår i LSS-teamet; Åmål, Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och 
Färgelanda. Värdkommun för LSS-teamet är Åmåls kommun som har 
arbetsmiljö- och personalansvar för de medarbetare som är anställda i 
teamet. Tidigare har varje kommun haft sin egen riktlinje för handläggning 
av dessa ansökningar men nu har en ny gemensamt reviderad riktlinje tagits 
fram bland de kommuner som ingår i denna samverkan i syfte att nå en 
mera likställd handläggning av dessa ärenden i Dalsland. 
 
De största förändringarna jämfört med tidigare riktlinje är att flertalet av de 
beslut som kan fattas enligt delegationsordningen har tidsbestämts och ska 
följas upp tydligare än tidigare. 

 
Beslutsunderlag 

 
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS, 2021-03-22 
Tjänsteskrivelse avseende handläggning av ärenden enligt LSS, 2021-03-22 
 
Socialchef informerar i ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Socialchef 
Registrator för publicering på hemsidan 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 36  Dnr 2021/2 
Beslut om ändring av delegat i Delegationsordningen gällande Beslut 
om bostad med särskild service för personer över 18 år med psykiskt 
funktionshinder 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att ändra delegat från enhetschef IFO till 
socialutskottet när det gäller beslut om bostad med särskild service för 
personer över 18 år med psykiskt funktionshinder 

 
Ärendebeskrivning 

 
Revidering av rutinen Handläggning av ärende samt verkställighet 
socialpsykiatri har skett och i samband med detta lämnas förslag att ändra 
delegat från enhetschef IFO till socialutskott. 
 

Ärende Lagrum Delegat 
Beslut om bostad med 
särskild service för 
personer över 18 år 
med psykiskt 
funktionshinder. 
 

4 kap 1 §, 3 kap 6 § 
Socialtjänstlagen 
(SoL) 

Socialutskottet 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse avseende ändring i delegationsordningen för Bostad 
särskild service, 2021-03-17 
 
Socialchef informerar i ärendet. 

 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
Socialchef 
IFO-chef 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 37  Dnr 2021/2 
Beslut om ändring/tillägg av delegat i Delegationsordningen gällande 
LSS 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden delegerar beslutanderätten till Sociala utskottet utifrån lagen 
om stöd och service (LSS) §§ 7 och 9 punkt 2, 6,8 och 9 enligt följande: 
 
Ärende  Lagrum Delegat 
Besluta om korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet 

 LSS 7 §, 9 § p 6 Sociala utskottet 

Besluta om boende i familjehem för 
barn/unga eller boende i bostad med 
särskild service för barn eller 
ungdomar 

 LSS 7 §, 9 § p 8 Sociala utskottet 

Besluta om bostad med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna 

LSS 7 §, 9 § p 9 Sociala utskottet 

Biträde av personlig assistent eller 
ekonomiskt stöd till skäliga 
kostnader för sådan assistans LSS 

LSS 7§, 9 § p 2 Sociala utskottet 

 
Förändringen gäller från och med 7/4 2021 
 
Med detta beslut upphör tidigare delegerad beslutanderätt i dessa ärenden 
(SN 9 januari 2019 § 5). 

 
Ärendebeskrivning 

 
I delegationsordning antagen den 9 januari 2019 § 5 delegerades 
beslutanderätten avseende LSS § 7 och 9, punkt 2,6,8 och 9 till 
biståndshandläggare. För att göra politiken mera medveten om behoven och 
därtill kostnaderna för bland annat personlig assistent boende i familjehem 
och bostad med särskild service enligt LSS föreslår förvaltningen att 
beslutanderätten för biståndshandläggare ändras till Sociala utskottet. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse avseende beslut och tillägg i delegationsordningen,  
 
Socialchefen informerar i ärendet. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Enhetschef LSS 
LSS-handläggare 
Biståndshandläggare 
Diariet 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 38  Dnr 2021/40 
Remiss - Omhändertagande av avlidna 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden antar riktlinje för hantering av avlidna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna 
identifierades efter de rapporter om sjukhusens bårhusverksamhet, som togs 
fram av Västra Götalandsregionen (VGR) 2015 och 2017.  
 
Syftet med en länsgemensam riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, 
inklusive kostnader, gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att 
uppnå en jämlik bårhusverksamhet med gemensamma riktlinjer inom Västra 
Götalands län. 
 
Enligt 2 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innefattas det i hälso- 
och sjukvård att ta hand om avlidna. Vidare utgår denna riktlinje från Hälso- 
och Sjukvårdsavtalet i Västra Götaland (HoS-avtalet). 
  
De som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården innefattas av 
kommunens ansvar enligt lag. Hantering av avlidna utanför den kommunala 
hälso- och sjukvården är Västra Götalandsregionen ansvar. 
  
Att ta hand om och stå för transport och förvaring, inklusive kostnad, av 
avlidna ingår i respektive huvudmans ansvarsområde. 
  
Regionens eller kommunernas ansvar upphör när kroppen lämnats ut för 
kistläggning eller motsvarande. Det ingår alltså inte i ansvaret att 
transportera stoftet från bårhus till ceremonilokal. Innan kistläggningen, då 
den döde läggs i kistan, sker dock ett visst omhändertagande. Bland annat 
stängs ögonlocken och den döde tvättas och kläs. För ytterliga information 
se Vårdhandboken, omhändertagande av den döde.  
Kroppen ska tas om hand på ett värdigt sätt av respektive 
sjukvårdshuvudmans personal, vare sig det sker hos kommun eller region. 
De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Den avlidnes kultur och 
religion ska beaktas.  
De åtgärder i samband med ett dödsfall som måste vidtas och inte kräver 
medverkan av läkare skall utföras av den huvudman som har ansvaret för 
hälso- och sjukvården i det enskilda fallet. Det är läkarens ansvar att 
konstatera dödsfall.  
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 

 
Remiss omhändertagande av avlidna, 2021-02-09 
Riktlinjer för hantering av avliden, 2021-02-09 
Tjänsteskrivelse avseende omhändertagande av avlidna, 2021-03-22 

 
 
Beslutet skickas till 
VästKom 
Socialchef 
Diariet 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 39  Dnr 2021/48 
Kommunal taxa för transport av avlidna 

 
Socialnämndens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa den kommunala taxan för transport 
av avliden till 1500 kr för hämtning dagtid och 2500 kr för hämtning under 
kväll- och helg. Summan faktureras till dödsboet. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunens ansvar som Vårdgivare i samband med dödsfall och transport 
av avlidna regleras i socialstyrelsens författning HSLF:FS (föreskrifter och 
allmänna råd) 2015:15 samt i avtal med Västra Götalandsregionen, Hälso- 
och sjukvårdsavtalet 2018-2020. 
 
Kommunen är Vårdgivare/huvudman för   

 personer i kommunens särskilda boenden och   
 personer som bor i eget boende och är inskrivna i kommunal- hälso- 

och sjukvård 
 
I första hand ombesörjer närstående kontakt med begravningsentreprenör 
som de själva väljer. Entreprenör fakturerar då aktuell kostnad till dödsboet.  
 
I de fall det inte finns närstående som tar detta beslut har kommunen som 
vårdgivare ansvaret att den avlidne transporteras och förvaras på bårhus. För 
detta har kommunen avtal med begravningsentreprenör.  
 
Kommunen har rätt att enligt bestämmelser om vårdavgifter i hälso- och 
sjukvårdslagen ta ut avgift i samband med omhändertagande av avlidna. 
Avgiften ingår inte i kommunens maxtaxa för äldreomsorg. Det är dödsboet 
som betalar denna avgift. Den entreprenör som kommunen anlitat för 
uppgiften ska fakturera kommunen som sedan fakturerar dödsboet. Taxan 
för denna tjänst fastställdes senast 2017. 
 
Avtalet har omförhandlats och nytt förslag till taxa är;  
Hämtning dagtid     1500 kr                   
Hämtning kväll eller helg   2500 kr 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse avseende taxa transport för avliden, 2021-03-25 
 

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-07 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Socialchef informerar i ärendet.  
 

 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialchef 
Diariet 
 
 
 
 
 

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-07 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 40  Dnr 2021/26 
Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen 
och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
kvartal 1, år  2021 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till 
Kommunfullmäktige respektive kommunens revisorer. 

 
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 mars 2021 inte har 
kunnat verkställas inom tre månader.  
 
Ej verkställda beslut 

Nr Kvinna 
(x) 

Man 
(x) 

Tid sedan 
beslut (dagar) 

Typ av bistånd Orsak till att beslutet ej 
kunnat verkställas 

 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 

 
202 

 
 
 
 
 
 

130 
 
 
 

124 

 
Öppenvård -
Umgängesstöd 
 
 
 
 
 
Kontaktperson 
 
 
 
Särskilt boende 
SoL 
 

 
Ej verkställt då pappan 
varit på LVM boende. Är 
nu hemma och man 
försöker nå pappan för att 
se om samtycket till 
insats kvarstår. 
 
Ej verkställt då tilltänkt 
kontaktperson inte är 
färdigutredd. 
 
Ej verkställt då personen 
ej är utskrivningsklar från 
socialpsykiatrin ännu. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
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 1 2021 daterad 25 mars 2021. 
 
Socialchef informerar i ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Diariet 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

SN § 41  Dnr 2021/49 
Organisatorisk tillhörighet AMI och försörjningsstöd 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsens ordförande gav i början av 2021 kommunchefen i 
uppdrag att utreda frågan om framtida gemensam organisatorisk tillhörighet 
avseende AMI-enheten (Arbetsmarknad och Integration) och försörjnings-
stöd. Kommunchefen har tillsammans med HR-chefen och socialchefen 
snabbutrett på frågan. 
Nuvarande organisation 

Kommunstyrelsen är enligt reglemente reviderat av kommunfullmäktige 
2019-12-11 (§ 166) ansvarig för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor 
samt integrationsfrågor. Vidare är kommunstyrelsen enligt samma regle-
mente arbetslöshetsnämnd, vilken enligt lag (1944:475) om arbetslöshets-
nämnd har ”till uppgift att vidtaga eller på annat sätt främja kommunala 
åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbets-
löshet” (§ 2) samt särskilt att ”handlägga frågor om kommuns hjälpverk-
samhet vid arbetslöshet, samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas 
verksamhet rör sysselsättningsfrågor samt omedelbart underrätta Arbets-
förmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kom-
munen” (§ 3). 
Socialnämnden är enligt reglemente reviderat av 2020-04-15 (§ 28) ansvarig 
för myndighetsutövning och biståndsfrågor enligt socialtjänstlagen (SoL), i 
vilket innefattas försörjningsstöd. 
Gemensam organisatorisk tillhörighet 

Idag är AMI och försörjningsstöd organiserat under två olika nämnder, med 
två olika chefer. Fördelarna med att organisera dessa under en nämnd i stäl-
let för två är att samordningsvinster skulle erhållas både ur ett politiskt och 
förvaltningsperspektiv, då det möjliggör en övergripande sam- och helhets-
syn.  
Ansvarig nämnd 

Att placera verksamheten under kommunstyrelsen skulle innebära en tydli-
gare koppling mellan kommunstyrelsens roll som arbetslöshetsnämnd, och 
det strategiska ansvar som ligger däri, och den verkställighet som utförs 
inom ramen för AMI och försörjningsstöd. En utmaning med en sådan or-
ganisatorisk lösning skulle dock vara att kopplingen mellan socialnämndens 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

övriga verksamhet inom ramen för socialtjänstlagen och just försörjnings-
stöd skulle försvåras, vilket innebär att man skulle få hitta en överbrygg-
ningsprocess för detta. 
Att placera verksamheten under socialnämnden skulle innebära synergief-
fekter mellan AMI och försörjningsstöd å ena sidan och övrig verksamhet 
enligt socialtjänstlagen å andra sidan. En utmaning med en sådan lösning 
skulle vara dock vara att avståndet till kommunstyrelsen i sin strategiska roll 
som arbetslöshetsnämnd skulle öka och möjligheten till helhetssyn minskas. 
Båda valen av organisatorisk placering, innebär således både för- och nack-
delar. Vid en kortare omvärldsanalys bland Sveriges kommuner kan man se 
att båda lösningarna förekommer i ungefär samma utsträckning. 
Vid samråd med kommunstyrelsens ordförande framkommer att det föror-
das en placering under kommunstyrelsen. 
Beredning 
Innan frågan om organisatorisk placering av AMI och försörjningsstöd av-
görs av fullmäktige, ska socialnämnden beredas möjlighet att yttra sig över 
frågan, varför en remittering dit förordas. 
Skulle en förändring så småningom vara för handen, ska denna samverkas 
och handläggas enligt gängse arbetsrättslig ordning. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse Organisatorisk tillhörighet AMI och försörjningsstöd, 
2021-03-11 
Beslut KSAU, 2021-03-24 
 
Socialchef informerar i ärendet. 
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 42 
Ekonomirapport 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchef föredrar kort om mars månads preliminära siffror, som ännu inte 
är riktigt klara. 
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 43  
Konskvensbeskrivning av preliminära ramar 2022-2024 

Socialnämnd förslag/beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchef informerar om möjliga konsekvensbeskrivningar av de 
preliminära ramarna för 2022-2024. Arbetet fortlöper och förslag kommer 
att presenteras vid nästkommande sammanträde. 
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 44 
Socialchef informerar 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchef informerar kort om pilotprojekt medicinrobotar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-04-07 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 45 
Ordförande informerar 

Ordförande informerar om att presidiet beslutat att Socialnämndens 
sammanträde den 4:e augusti ställs in och att sammanträdet den 8:e 
september flyttas till den 1:e september. 
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