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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

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

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Håkan Ekman (S) 

Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef §§ 46-55 
Izabel Johansson, kommunsekreterare §§ 46-55 
Elisabet Persson, sektorsekonom §§ 46-55 
Anna Johansson, MAS § 46
Christina Utterberg, Projektledare FVM § 48 
Åsa Thelén, personalföreträdare §§ 46-55 
Mikael Nilsson, samverkanssamordnare Dalslandssamverkan §47 
Josefine Blid, nämndsekreterare §§ 46-55 

Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Socialnämnd

Justering Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

Aktuellt Covid-19 
Information Dalslandssamverkan 
Organisatorisk tillhörighet AMI 
och försörjningsstöd 

2021/49 

Dokumenthanteringsplan sektor 
omsorg 

2021/44 

Konsekvensbeskrivning av 
preliminära ramar 2022-203 

2021/29 

Kvartalsrapport Q1 
(Ekonomi - månadsrapport april, 
om möjligt) 
Socialchef informerar 
Ordförande informerar 
Statistik (dialog) 
Meddelanden 
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SN § 46   
Aktuellt Covid-19 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Anna Johansson informerar om 
aktuellt läge avseende Covid-19.  
Det informeras bland annat om: 

 Fortsatt hög belastning på vården 
 Fortsatt hög samhällssmitta 

o Främst bland tonåringar/högstadieelever 
o Därefter arbetsför ålder 

 Vaccination kommer att påbörjas för sommarpersonalen inom 
vården 

 Allmänheten 55+ erbjuds nu vaccination 
 
______ 
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SN § 47   
Information Dalslandssamverkan 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Dalslandskommunerna har sedan ca tjugo år formaliserat ett samarbete inom 
socialtjänstfrågor (individ och familjeomsorg, vård och omsorg samt 
insatser enligt LSS). Namnet för denna samverkan som permanentades 2003 
blev USD - Utveckling Socialtjänsten Dalsland.  
Efter USD:s nedläggning 2016 fortsatte samarbetet via avtal. Socialcheferna 
i de fem kommunerna träffades men under mer informella former och inte 
lika regelbundet.   
I början av 2020 kallade Dals-Ed till ett samverkansmöte, på mötet 
närvarade fyra socialchefer och fyra ordföranden i socialnämnd/utskott från 
Dals-Ed, Bengtsfors, Färgelanda och Mellerud.  
Syftet med mötet var att lyfta frågan kring behov av en organisering för 
skapa en mer formell styrning och uppföljning av befintliga 
samverkansområden. På mötet diskuterades och identifierades även möjliga 
områden att gå vidare med när det gäller samarbete/samverkan. 
Mötet resulterade i att man enades om att gemensamt anställa en 
samverkanssamordnare för att utveckla samverkan och samarbetet mellan 
kommunerna. Uppdraget skulle vara att bevaka och driva pågående 
samarbeten, men framförallt utveckla och skapa fler samverkansområden 
inom de fyra kommunerna. 1 september 2020 fanns funktionen på plats.  
 
Pågående uppdrag inom Dalslandssamverkan: 
 

- Gemensamma riktlinjer för biståndsbedömning 
- Omvärldsanalys resursfördelningsmodell hemtjänst 
- Utreda förutsättningar för gemensam biståndshandläggning 
- Erfarenhetsutbyte heltidsresan 
- Kartlägga befintliga hemmaplanslösningar  

 
Beslutsunderlag 
 
Mikael Nilsson, samverkanssamordnare ifrån Dalslands samverkan 
informerar i ärendet. 
Presentation avseende Dalslandssamverkan, 2021-05-05 
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Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 48  Dnr 2021/49 
Organisatorisk tillhörighet AMI och försörjningsstöd 

 
Socialnämndens beslut 

 
Med hänsyn till att erfarenheterna från andra kommuner av liknande 
organisationsförändringar talar för att man måste gå fram metodiskt och 
börja med att samordna de olika förvaltningarnas arbete. Detta kan ske 
genom att ex. vis samordna berörda tjänstemäns arbete för att nå koncensus 
i arbetet.  
 
Att idag genomföra den föreslagna organisationsförändringen avråds ifrån 
då detta inte kommer att gagna arbetet och dessutom kräva att ytterligare 
ekonomiska och personella resurser måste tillsättas.    
 
Protokollsanteckning 
Maino Svensson (C) lämnar följande protokollsanteckning: ”Arbeta för 
samverkan och en placering under kommunstyrelsen”. 
 
Yrkande 

 
Håkan Gusteus (L) yrkar på följande förslag:  
Med hänsyn till att erfarenheterna från andra kommuner av liknande 
organisationsförändringar talar för att man måste gå fram metodiskt och 
börja med att samordna de olika förvaltningarnas arbete. Detta kan ske 
genom att ex. vis samordna berörda tjänstemäns arbete för att nå koncensus 
i arbetet.  
 
Att idag genomföra den föreslagna organisationsförändringen avråds ifrån 
då detta inte kommer att gagna arbetet och dessutom kräva att ytterligare 
ekonomiska och personella resurser måste tillsättas.    
Maino Svensson (C) yrkar för ett tilläggsyrkande att ami och 
försörjningsstöd på sikt ska ligga under kommunstyrelsen. 
Edgardo Varas (S) yrkar bifall till Håkan Gusteus (L) förslag. 

 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
Socialnämnden beslutat enligt Håkan Gusteus (L) yrkande. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Maino Svenssons (C) 
tilläggsyrkande genom en omröstning. 
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Ja-Röst för att tillstyrka tilläggsyrkandet 
Nej-Röst för att inte tillstyrka tilläggsyrkandet 
 
Carina Tihane (C) Ja 
Maino Svensson (C) Ja 
Christina Svedberg (M) Nej 
Edgardo Varas (S) Nej 
Eva-Lena Johansson (S) Nej 
Karin Svedberg (M) Nej 
Håkan Gusteus (L) Nej 
 
5 Nej-Röster 
2 Ja-Röster 
 
Ordförande finner efter röstningen att Socialnämnden beslutat att inte 
tillstyrka tilläggsyrkandet.  

 
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.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter remitterat frågan om 
organisatorisk tillhörighet avseende AMI och försörjningsstöd till 
Socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast den 7 maj 2021. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse ifrån kommunstyrelsen avseende ami och försörjningsstöd, 
2021-03-25 
Beslut SN, 2021-04-07 
 
Socialchef informerar i ärendet. 

 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialchef 
Personal/HR-chef 
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IFO-chef 
Diariet
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SN § 49  Dnr 2021/44 
Dokumenthanteringsplan sektor omsorg 

 
Socialnämnd beslut 

 
Socialnämnden beslutar att anta Dokumenthanteringsplan för Sektor 
Omsorg. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en 
myndighet. Den är myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner. I 
dokumenthanteringsplanen finns anvisningar för hur handlingarna ska 
hanteras: om de ska bevaras eller gallras, hur de ska sorteras och förvaras, 
om de ska diarieföras och så vidare. 
 
Mallen till Sektor Omsorgs dokumenthanteringsplan är framtagen av 
arkivmyndigheten och bygger på råd om arkivering och gallring från 
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. 
 
Dessa råd bygger i sin tur på den lagstiftning som omgärdar offentliga 
handlingar. 
 
Råden är teknikneutrala vilket innebär att det är samma regler för alla typer 
av handlingar, papper, digitala eller andra handlingar. 
 
När dokument/handlingar överlämnats till centralarkivet för bevarande 
övergår ansvaret till arkivmyndigheten. 
 
Dokumenthanteringsplanen skall årligen revideras för att alltid vara aktuell. 
Den kommer finnas i årshjulet i sektor Omsorgs kvalitetsledningssystem. 
 
 
Beslutsunderlag 
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 

 Gallringsråd nr 5. Råd för den kommunala socialtjänsten m m 
 Gallringsråd nr 6. Råd om regionernas, landstingens och 

kommunernas patientjournaler och annan medicinsk information 
 
Socialtjänstlagen (2001:453) 
Patientdatalagen (2008:335) 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
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Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse, 2021-04-23 
Förslag till dokumenthanteringsplan sektor omsorg, 2021-04-23 

 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Diariet 
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SN § 50  Dnr 2021/29 
Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar 2022-203 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden överlämnar framtagen redovisning av 
konsekvensbeskrivningar av preliminära ramar 2022-2023 till 
budgetberedningen för fortsatt arbete. 

 
Ärendebeskrivning 

 
En budget i balans 2022 och 2023 utifrån preliminära ramar ter sig i stort 
sett omöjlig att uppnå med hänvisning till ökade behov hos medborgarna 
och nya arbetstidsavtal som berör vissa medarbetare i sektor omsorg om inte 
Socialnämnden fattar beslut om att stänga Solgårdens särskilda boende i 
Högsäter. Om så skulle vara fallet så skulle en budget i balans möjligen 
kunna vara uppnåbar 2022 såtillvida att inte tidigare beskrivna utmaningar 
och farhågor besannas och ökar. Vilka beslut Socialnämnden behöver fatta 
om verksamheter som man behöver stänga/avveckla inför 2023 då den 
preliminära ramen sänks med 2 500 tkr får utredas vidare. Familjecentralen 
och Fritidsgården som inte är lagstyrda verksamheter har redan stängts. 
Att skära mera i kostnader såsom att sänka nyckeltal ännu mera, minska 
bemanning mm är inga alternativ som förvaltningen ser som möjliga ur ett 
arbetsmiljö och personal ansvar. Sektor omsorgs verksamheter är redan 
kostnads och resurseffektiva. 
 
Utmaningar: 

• Stor oro för fortsatt ökande kostnader för försörjningsstöd, 
placeringar av barn och unga som har varit utsatta för och eller har 
bevittnat våld, placeringar av vuxna enligt LVM (lagen om vård av 
missbrukare) och boendebeslut med särskild stöd och service till 
vuxna och ungdomar enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) där kraftiga volymökningar skedde mellan 2019 
och 2020 som tidigare redovisats. 

• Ej budgeterade personalkostnader motsvarande 1,2 årsarbetare - 600 
tkr på Solgårdens särskilda boende i Högsäter  för att kunna få 
lagliga förhandlingsbara scheman med Kommunal som facklig 
organisation. 

• Nya centrala avtal för Kommunals medlemmar (undersköterskor) 
som arbetar natt från och med 1 januari 2022 med ny veckoarbetstid 
34,20 timmar/vecka jämfört med i dag 36,33 timmar/vecka en 
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Justering   Utdragsbestyrkande 

kostnadsökning med motsvarande - 560 tkr i äldreomsorgen på 
särskilda boenden och i hemtjänsten. 

• För höga effektivitetsmått i Hemtjänsten jämfört med SKR,s 
(Sveriges Kommuners och Regioners) effektivitetsmått som är 70 %  
brukartid och 30 % kring tid. I kring tiden ingår restid och tid för den 
dokumentation som man har en lagstadgad skyldighet att utföra 
likaså att upprätta genomförandeplaner på hur insatserna ska utföras 
och tillgodoses. 

• Effektivitetsmåttet i Färgelanda kommun 2020 uppgick till 82 % 
brukartid och 18 % kring tid. 

• En förstärkning med motsvarande 2,0 årsarbetare 900 tkr 2022 
krävs för att man ska komma närmare de effektivitetsmått som 
Sveriges Kommuner och Regioner har som en rekommendation och 
för att man ska kunna hinna med att utföra de insatser som 
medborgare i Färgelanda kommun har blivit beviljade. 

• Antalet hemtjänsttagare har legat relativt konstant de senaste åren 
men omfattningen och digniteten i ärendena har ökat. 
Kommuninvånare kommer hem snabbare från slutenvården och är i 
behov av mer avancerad vård i hemmet av såväl delegerade hälso- 
och sjukvårds som omvårdnadsinsatser. Behovet av 
dubbelbemanning när man ska utföra insatser har ökat från 1800 
timmar 2019 till 4300 timmar 2020 och enbart denna ökning kräver 
en resursförstärkning med motsvarande 1,5 årsarbetare. 

• Ansökningarna om bostadsanpassningsbidrag ökar i Färgelanda 
kommun då fler äldre väljer att bo kvar i sina ordinära boenden och 
deras boende inte är anpassade efter deras behov. Budget för 
bostadsanpassningsbidrag för 2021 med 771 tkr är beslutad och 
förbrukad 31/4 2021. En förstärkning av budget för år 2022-2023 
för bostadsanpassningsbidrag är svår att prognosticera men 
anses i nuläget vara nödvändig med ca 500 tkr. 

 
Åtgärder för budget i balans: 

• Stänga Solgårdens särskilda boende i Högsäter snarast möjligt. 
• Flytta demensavdelning Rosen på Solgårdens särskilda boende i 

Högsäter till avdelning 5 på Håvestensgårdens särskilda boende. 
Därmed uppnås ett av Kommunfullmäktige tidigare fattade beslut 
om ett demenscentrum i Färgelanda kommun. 

• Varsla och säga upp personalen på avdelning Gläntan.  
• Lägga avdelning Gläntan vilande. 
• Succesivt under 2021 och 2022 flytta över äldre från den somatiska 

enheten avdelning Gläntan till Lillågårdens särskilda boende för 
somatisk äldreomsorg. 
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• Minska antalet platser för somatisk äldreomsorg på särskilt boende i 
Färgelanda kommun med 8 platser tvärtemot kommande behov av 
platser på särskilt boende utifrån den demografiska utvecklingen 
som finns beskriven i såväl Äldreplanen som Mål och resursplanen. 

• Förstärka med 4 tjänster i Hemtjänsten när och om detta beslut 
fattas. 

• Förstärka budget för bostadsanpassningsbidrag. 
Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar utifrån medarbetar-, 
medborgar- och ekonomiskt perspektiv: 

 Medarbetarperspektiv 
Personalen på avdelning Rosen flyttar till Håvestensgårdens särskilda 
boende enhet 5. 
Personalen på avdelning Gläntan varslas och sägs upp när verksamheten 
upphör, turordningslistor upprättas. 
Medborgare 
Hyresgäster på avdelning Rosen flyttar till Håvestensgårdens särskilda 
boende enhet 5. 
Hyresgäster på avdelning Gläntan flyttar succesivt över till Lillågårdens 
särskilda boende när det blir en plats ledig. Lillågården blir det boende i 
Färgelanda kommun som erbjuder somatisk äldreomsorg. 
Antalet platser på särskilda boenden i kommunen minskar totalt med 8 
platser somatisk äldreomsorg. 
Medborgare som är i behov av särskilt boende får bo kvar hemma i sitt 
ordinarie boende längre, kön till särskilt boende blir längre, likaså tiden från 
det att man blir beviljad ett beslut till dess att beslutet verkställs och man får 
en plats på särskilt boende. 

 Ekonomiskt perspektiv 
Detta beslut ger en besparing med motsvarande motsvarande ca 1 500 tkr. 
Ett beslut som måste fattas snarast möjligt för att få en möjlighet att ha en 
budget i balans mot de preliminära ramarna redan inför 2022. 
Verkställandet av ett beslut om att stänga Solgårdens särskilda boende i 
Högsäter tar tid att verkställa. Vissa medarbetare ska varslas och sägas upp, 
andra medarbetare och medborgare ska flyttas till de särskilda boenden som 
finns kvar i Färgelanda kommun Håvestensgårdens särskilda boende och 
Lillågårdens särskilda boende när plats uppstår och blir ledig. Den 
kommunala hälso- och sjukvården och Rehab behöver nya lokaler för sin 
verksamhet då de i dagsläget utgår ifrån enhet 5 på Håvestensgårdens 
särskilda boende. En process som kan komma att ta upp till 2 år att 
verkställa. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-04 
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Socialchef informerar i ärendet 
 

 
Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
Socialchef 
Diariet 
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SN § 51   
Kvartalsrapport Q1 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sektor omsorg har en detaljbudget 2021 där det inte finns några buffertar för 
ökade behov någonstans i sektorn och redovisar ett underskott mot budget vid 
Q1 med -1 595 tkr. 

Det största underskotten är att härröra till äldreomsorgen - 1 330 tkr och till 
enheten för stöd och service LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) - 328 tkr. 

Kostnader som sektorn inte har kunnat påverka är ej omförhandlat hyresavtal 
på Solgårdens särskilda boende efter att Kommunfullmäktige fattat beslut om 
att Valbohem ska administrera trygghetslägenheterna Trygg Bo norr from 1 
januari 2021. Ökade personalkostnader, sjuklönekostnader och kostnader för 
skyddsutrustning med anledning av Pandemin Covid-19 som kommer att 
eftersökas när och om möjlighet till detta ges. 

Dessa kostnader uppgår sammanlagt till ca - 1 550 tkr Q1. 

I övrigt fortsätter individ- och familjeomsorgen arbetet med att använda 
hemmaplanslösningar i första hand. Om det skulle vara aktuellt med en 
placering så använder man sig företrädesvis av egna familjehem eller 
nätverksplacering. 

På försörjningsstöd så har ett genomgripande arbete påbörjats med att 
kartlägga alla ärenden och lägga upp en individuell plan för att hjälpa 
personer bort från försörjningsstöd. Ett stort arbete kommer att ske med alla 
de som är sjukskrivna genom att Sippar (samordnade individuella planer) 
upprättas tillsammans med Vårdcentralen/Närhälsan, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 

De personer som står till arbetsmarknadens förfogande arbetar vi med mot 
AMI (Arbetsmarknad och Integration). I dagsläget kan inte AMI ta emot nya 
deltagare men vår förhoppning är att de skall få resurser så att de kan ta emot 
alla som vi bedömer har behov av insatsen och dess olika verksamheter. 
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I äldreomsorgen värderas varje vakant tur som uppstår vid frånvaro och om 
den behöver ersättas eller inte av personal i omsorgspoolen eller av vikarie 
beroende på beläggningen av platserna på de särskilda boendena, som har 
varit låg under Q1. 

Hemtjänsten arbetar vidare med en planerad omorganisation av 
verksamheten med start under 2022. Nya scheman, en samordnare, 
nyckelfrihemtjänst mm allt i syfte att bli och vara så resurseffektiva som 
möjligt. Detta kräver för uppdraget investeringsmedel till nyckelfrihemtjänst 
och nya verksamhetslokaler som hemtjänsten kan utgå i från. En 
behovsbeskrivning av lokaler, parkeringar till tjänstefordon mm är 
överlämnad till sektor samhällsutveckling för vidare hantering. 

 
Beslutsunderlag 

 
Kvartalsrapport Q1, 2021-04-23 
 
Socialchef informerar i ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Diariet 
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SN § 52   
Ekonomi - månadsrapport april 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sektorsekonom Elisabet Persson informerar i ärendet om de preliminära 
siffrorna för april månad. 

 
Beslutsunderlag 

 
Uppföljning mot budget, 2021-05-05 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-05 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 53   
Socialchef informerar 

 
Socialnämnd beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchef informerar kort om följande: 

 Medicinrobotar 
 Trygghetslarm 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-05 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 54   
Statistik 

 
Socialnämnd beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchef informerar om att arbetet fortsätter med att ta fram listor ifrån det 
nya systemet som kan presenteras för nämnden.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-05-05 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 55   
Meddelanden 

 
Socialnämndens beslut 

 
Redovisade meddelande läggs till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 
Meddelanden för Socialnämnden 2021-05-05 
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