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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L) Ordförande 
Carina Tihane (C) 
Maino Svensson (C) §§ 56-61, 63-71 
Christina Svedberg (M) 
Edgardo Varas (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 
Jane Glamér (SD) §§ 56-63 
Karin Svedberg (M) tjänstgörande ersättare för Maino Svensson (C) § 62 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Eva Olsson (L) §§ 56-65 
Karin Svedberg (M) §§ 56-61, 63-65 
 
Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef §§ 56-71 
Jon Granlund, IFO-chef §§ 56-62 
Åsa Thelén, personalföreträdare §§ 63-71 
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef §65 
Iris Zell, fastighetsförvaltare § 65 
Leif Keyser, LSS-handläggare § 64 
Sandra Elgersson, LSS-handläggare § 64 
Anna Johansson, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) § 63 
Elisabet Persson, ekonom §§ 63-65 
Josefine Blid, nämndsekreterare §§ 56-71 
 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 56 Vårdnadsöverflytt 6:8 FB   
§ 57 Umgängesbegränsning 14 § LVU   
§ 58 Hemlighållande av vistelseort 14 

§ LVU 
  

§ 59 Umgängesbegränsning 14 § LVU   
§ 60 Hemlighållande av vistelseort 14 

§ LVU 
  

§ 61 Umgängesbegränsning 14 § LVU   
§ 62 Upphävande av 

umgängesbegränsning 14 § LVU 
  

§ 63 Covid-19   
§ 64 LSS- lagen, riktlinjer och framtida 

prognosen inom området 
  

§ 65 Lokalförsörjningsplan   
§ 66 Uppdrag se över hur en fullvärdig 

familjecentral skulle kunna 
bedrivas 

2021/57  

§ 67 Åtgärder för en budget i balans 
2022 utifrån 
konsekvensbeskrivningar av 
preliminära ramar 2022-2023 

2021/29  

§ 68 Ekonomiska månadsrapport   
§ 69 Socialchef informerar   
§ 70 Nyckeltal   
§ 71 Meddelanden   
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 56   
Vårdnadsöverflytt 6:8 FB 

 
Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 57   
Umgängesbegränsning 14 § LVU 

 
Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 58   
Hemlighållande av vistelseort 14 § LVU 

 
Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 59   
Umgängesbegränsning 14 § LVU 

 
Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 60   
Hemlighållande av vistelseort 14 § LVU 

 
Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 61   
Umgängesbegränsning 14§ LVU 

 
Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 62   
Upphävande av umgängesbegränsning 14 § LVU 

 
Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 63   
Covid-19 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Anna Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om det 
aktuella läget av Covid-19. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 64   
LSS- lagen, riktlinjer och framtida prognosen inom området 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sandra Elgersson och Leif Keyser är LSS-handläggare i Dalslandsteamet. 
De informerar och berättar bland annat om aktuell lagstiftning och hur 
bedömningar och utredningar genomförs. 
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 65 
Lokalförsörjningsplanen 

Socialnämndens beslut 

Informationen som föredras läggs till handlingarna. 

Socialnämnden beslutar vidare att ge socialchefen i uppdrag att tillsammans 
med sektor samhällsutveckling genomföra en förstudie om äldreomsorgen i 
framtiden. 

Arbetet som sker med lokalförsörjningsplanen kommer att tydliggöra 
demografin och kan nyttjas i den förstudie som Socialnämnden ger uppdrag 
om. 

Ärendebeskrivning 

Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef och Iris Zell, fastighetsförvaltare 
informerar om lokalförsörjningsplanen, de informerar bland annat om 
fastighetsprocessen, lokalförsörjningsprocessen samt tid-och 
handlingsplanen för arbetet. 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Samhällsutvecklingschef 
Kommunstyrelsen
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 66  Dnr 2021/57 
Uppdrag se över hur en fullvärdig familjecentral skulle kunna bedrivas 

 
Socialnämndens beslut 

 
En ramökning 2022 av kommunala medel med motsvarande 1 600 tkr 
fördelat på 1 000 tkr till socialnämnden och 600 tkr till utbildningsnämnden 
behöver tillföras socialnämndens och utbildningsnämndens budgetar för 
personal och driftskostnader som i dagsläget inte ryms i befintliga 
budgetramar. Utöver detta behöver lokaler iordningställas så att 
barnavårdcentralspersonal kan bedriva sin verksamhet i samma lokal som 
kommunens personal (i en gemensam lokal) vilket är svårt att 
kostnadsberäkna i dagsläget. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Fram tom årsskiftet 2020-2021 har Färgelanda kommun haft en 
familjecentralsliknade verksamhet i en för uppdraget renoverad lokal på 
Kyrkskolan i centrala Färgelanda. Verksamheten stängdes den 1 januari 
2021, ett beslut i arbetet med att få en budget i balans 2021 i sektor omsorg 
då lagstadgade verksamheter har fått prioriteras och familjecentralsliknande 
verksamhet inte är en lagstadgad verksamhet. 
 
Den kommunalt anställda personalen som hade till uppdrag att arbeta med 
öppen förskola och förebyggande socialt arbete hade sina arbetsplatser på 
den familjecentralsliknande verksamheten, BVC (barnavårdscentralens) 
personal och BMM (barnmorskemottagningens) personal har kommit till 
lokalerna och genomfört delar av sina uppdrag. 
 
Den kommunalt anställda personalen som har funnits för att arbeta med den 
familjecentralsliknande verksamheten har varslats, omplacerats eller sagts 
upp och samverkansavtalet med regionen har sagts upp from 1 januari 2021. 
 
För att kunna bedriva en fullvärdig familjecentral krävs att samtliga tre 
verksamheter är placerade i en och samma lokal, öppen förskola, 
förebyggande social arbete och BVC (barnavårdscentralen) med hela sitt 
barnavårdcentralsuppdraguppdrag på plats i en och samma lokal. 
 
Verksamheten har avvecklats och för att kunna öppna en fullvärdig 
familjecentral i Färgelanda kommun igen så krävs en ramökning med 
kommunala medel motsvarande 1 600 tkr till personal som anställs igen för 
att kunna arbeta  med det kommunala uppdraget som är öppen förskola och 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

förebyggande socialt arbete och budget till driftskostnader som är kopplade 
till verksamheten samt att lokaler iordningställs som godkänns av 
säkerhetsansvarig på Regionen så att barnavårdscentralssköterska kan utgå 
från samma lokaler dagligen med hela sitt barnavårdscentralsuppdrag. 
 
Kostnaderna för att iordningställa lokaler till BVC (barnavårdscentralen) har 
inte kunnat beräknas då det i dagsläget i Färgelanda kommun pågår ett 
arbete med att se över det nuvarande och framtida lokalförsörjningsbehovet 
och då man i dagsläget inte har kunnat uttala lämplig placering av en 
fullvärdig familjecentrals verksamhet vilket inte gör det möjligt att beräkna 
ombyggnation/iordningställande av lokaler till Regionen. 
 
Efter samtal med vårdcentralschef Edgardo Varas så har inte Närhälsan 
några möjlig tänkbara lokaler att bedriva en Familjecentral i. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-19 
Beslut KF, 2020-10-14 § 86 

 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningschef 
Kommunchef 
Samhällsutvecklingschef 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 67  Dnr 2021/29 
Åtgärder för en budget i balans 2022 utifrån konsekvensbeskrivningar 
av preliminära ramar 2022-2023 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att stänga avdelning 
Gläntan på Solgårdens särskilda boende i Högsäter. 
 
Socialnämnden beslutar vidare under förutsättning att kommunfullmäktige 
fattar ovanstående beslut att flytta avdelning Rosen på Solgårdens särskilda 
boende i Högsäter till Håvestensgårdens särskilda boende, enhet 5.  
 
Socialnämnden beslutar att införa ett inskrivningsstopp på Solgårdens 
särskilda boende i avvaktan på att ovannämnda beslut fattas och verkställs. 
 
Yrkande 
 
Håkan Gusteus (L) yrkar att under förutsättning att sektor omsorg får en 
utökning av ramen för år 2022 och framåt med 2,6 miljoner så vidtar 
Socialnämnden inga åtgärder.  
Edgardo Varas (S) yrkar för förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Edgardo Varas (S) yrkande mot sitt eget 
yrkande genom en röstning.  
 
Röstning 
Ja, för Edgardo Varas (S) yrkande tillika förvaltningens förslag 
Nej för Håkan Gusteus (L) yrkande 
 
Carina Tihane (C)  Nej 
Maino Svensson (C)  Nej 
Christina Svedberg (M)   Ja 
Edgardo Varas (S)  Ja 
Eva-Lena Johansson (S)  Ja 
Håkan Gusteus (L)  Avstår 
 
3 Ja 
2 Nej 
1 Avstår 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Ordförande finner att Socialnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag 
som Edgardo Varas (S) yrkade för. 
 
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 
kostnadsökning med motsvarande - 600 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. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

• 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. 

• 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. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

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 åtgärder för budget i balans, 2021-05-25 
Beslut SN 2021-05-05 § 50 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
Diariet
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 68   
Ekonomiska månadsrapport 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 

 
Johan Lundh, socialchef informerar om preliminära siffror för maj månads 
ekonomisk rapport. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 69   
Socialchef informerar 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Johan Lundh, socialchef informerar om följande punkter: 

 Antagen riktlinje ”Dalslandsgemensam riktlinje för LSS-
handläggning 

 Fakturering av omvårdnadsfakturor 
 Sammanträden höst/vinter 
 Kunskapsstyrd socialtjänst 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 70   
Nyckeltal 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nyckeltal för månaderna december 2020 till och med april 2021 redovisas. 
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2021-06-02 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 71  
Meddelanden 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Meddelanden för sammanträde 2021-06-02 redovisas. 
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