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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L) 
Carina Tihane (C) 
Maino Svensson (C) §§ 83-84, §§ 86-95 
Karin Svedberg tjänstgörande ersättare för Christina Svedberg (M) 
Edgardo Varas (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 
Jane Glamér (SD) 
Eva Olsson (L) tjänstgörande ersättare för Maino Svensson (C) § 85 
 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Eva Olsson (L) ej § 85 
Håkan Ekman (S) 
 
 
Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef §§ 83-95 
Anna Johansson, MAS § 84 
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef § 83 
Iris Zell, fastighetsförvaltare § 83 
Malin Nicklasson, bostadsanpassningshandläggare § 90 
Jon Granlund, IFO-chef §§ 85-87 
Sofia Larsson, 1:e socialsekreterare §§ 85-87 
Johanna Ludvigsen, socialsekreterare §§ 85 
Evelina Kastrati, socialsekreterare §§ 86-87 
Josefine Blid, nämndsekreterare §§ 83-95 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Kommunstyrelsen 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 
 

§ 83 Lokalförsörjningsplanen   
§ 84 Covid-19 information   
§ 85 Avslag om att begäran av vård 

skall upphöra enligt 1 § och 2 § 
LVU 

  

§ 86 Umgängesbegränsning enligt 14 § 
LVU 

  

§ 87 Umgängesbegränsning enligt 14 § 
LVU 

  

§ 88 Delårsrapport Socialnämnden jan-
aug 2021 

2021/5  

§ 89 Taxor 2022 förslag alkohol- och 
tobaksenheten för Färgelanda 

2021/72  

§ 90 Inköp av rampdelar 
bostadsanpassning 

2021/87  

§ 91 Ekonomisk månadsrapport   
§ 92 Synpunkter och klagomål   
§ 93 Sektorchef informerar   
§ 94 Statistik (nyckeltal)   
§ 95 Meddelanden   
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 83   
Lokalförsörjningsplanen 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Samhällsutvecklingschef, Tünde Petersson och fastighetsförvaltare, Iriz Zell 
informerar om nulägesanalysen avseende lokalförsörjningsplanen. 

 
 
 
 
 
 

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-10-06 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 84   
Covid-19 information 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Anna Johansson informerar om det 
senaste inom Covid-19. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 85   
Avslag om att begäran av vård skall upphöra enligt 1 § och 2 § LVU 

 
Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 86   
Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 

 
Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 87   
Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 

 
Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 88  Dnr 2021/5 
Delårsrapport Socialnämnden jan-aug 2021 

 
Socialnämndens beslut 

 
1. Socialnämnden godkänner delårsrapporten i sektor Omsorg för 

perioden 2021-01-01-2021-08-31 enligt bilaga. 
 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten för perioden 2021-01-01-2021-08-31. 
 

Ärendebeskrivning 
 

Socialnämnden ska upprätta delårsrapport för perioden 2021-01-01--2021-
08-31. 
 
Sektor omsorg redovisar ett negativt resultat mot budget med - 1 724 tkr. 
 
Underskotten är att härröra till ökade kostnader i äldreomsorgen och på 
omsorgs och utvecklingskontoret. 
 
Omsorgs och utvecklingskontoret redovisar ett underskott mot budget med -
500 tkr vid delårsrapporten. Detta underskott har att härröra till ökade 
kostnader för bostadsanpassningsbidrag.  
 
Äldreomsorgen redovisar ett underskott mot budget med - 2 074 tkr. 
 
Detta underskott har att härröra till: 
Ökade kostnader för personal och skyddsutrustning med anledning av 
pandemin Covid-19 - 1 233 tkr. 
Ökade personalkostnader på Solgårdens särskilda boende motsvarande 1,2 
årsarbetare för att få lagliga förhandlingsbara scheman - 600 tkr. 
Ökade sjuklönekostnader mot budgeterade medel -521 tkr. 
Ökade kostnader för hjälpmedel i samband med att kommuninvånare 
kommer hem tillbaka till kommunen efter att ha varit på sjukhus - 300 tkr. 
 
Prognos för helår i sektor Omsorg har försämrats från -2 500 tkr vid Q1 till 
Till - 3 000 tkr vid delårsrapporten. 
 
Någon buffert finns inte för ökade kostnader i sektor Omsorg. Varje vakant 
tjänst och samtliga arbetspass ses noggrant över innan de ersätts.  
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-23 
Delårsrapport Socialnämnd jan-aug 2021, 2021-09-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 89  Dnr 2021/72 
Taxor 2022 förslag alkohol- och tobaksenheten för Färgelanda 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2022. 

Ärendebeskrivning 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning 
avseende ovanstående lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 
handläggartjänst med ansvar att handlägga och utföra tillsyn enligt alkohol- 
och tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel.  

Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med 
serveringstillstånd, där den rörliga avgiften är uppdelad på olika 
avgiftsklasser (trappsteg) beroende på serveringsställets årsomsättning 
(föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de med 
tobakstillstånd tas ut som en fast avgift. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-08-26 

Beslutet skickas till 
Dalsland och Säffles alkohol-och tobaksenhet
Kommunfullmäktige
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 90  Dnr 2021/87 
Inköp av rampdelar bostadsanpassning 

 
Socialnämndens beslut 

 
Med stöd av 16 § lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) beslutar 
Socialnämnden att bevilja inköp av rampdelar som används vid kommunens 
åtagande i beviljade insatser av bostadsanpassning. 
 
Inköpssumman; 191 940 kr inkl. moms. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Sociala utskottet efterfrågar 2021-09-27 mer information av 
bostadsanpassningshandläggaren avseende hur mycket som finns kvar av 
lagret sedan föregående inköp av rampdelar gjordes. Om och huruvida 
lagret bedöms räcka under år 2021 är avgörande innan beslut fattas är 
utskottets uppfattning.  
Bostadsanpassningshandläggaren har undersökt Sociala utskottets förfrågan 
och följande information kan lämnas: 
 
Det återstår rampdelar från föregående inköp, dock inte tillräckligt för att 
montera en komplett ramp. I dagsläget har bostadsanpassningen två aktiva 
ärenden gällande montering av ramp som kan inte färdigställas på grund av 
saknade rampdelar i lagret.  
Den ramp som nyligen byggdes på Allhemsvägen var 14 meter lång och 
mycket av delarna som fanns på lagret krävdes till denna specifika 
anpassning och ytterligare åtta ramper har monterats sedan dess.   
 
Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas i tre olika former; kontantbidrag, 
kommunalt åtagande eller begagnad anordning. De två sistnämnda är upp till 
respektive kommun att avgöra vad detta ska innefatta.  
Färgelanda kommun har tidigare beslutat att kommunalt åtagande innefattar 
anpassning av trösklar, uppsättning av stödhandtag, byggnation av ramper samt 
installation av spisvakt.  Detta innebär att Färgelanda kommun ansvarar för att 
dessa åtgärder genomförs. Kommunalt åtagande är inte ur 
bostadsanpassningslagen styrt av ett specifikt maxbelopp eller åtgärd utan dess 
omfattning beslutas i respektive kommun. 
Den utförda anpassningen blir enligt bostadsanpassningslagen sökandens 
egendom. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Skäl till beslut 
Bostadsanpassningshandläggaren arbetar ständigt för att få tillbaka så många 
rampdelar som möjligt då sökandens behov förändrats och således används både 
begagnade samt nya delar vid montering av ramp. 
Dock har behovet av ramp varit stort i Färgelanda kommun det senaste året vilket 
innebär att nya delar behöver köpas in.  
 
Färgelanda kommun har en stående rabatt på 42% hos leverantören FEAL 
gällande alla delar för bostadsanpassning, dock ingen rabatterad 
fraktkostnad. Ett större inköp av rampdelar resulterar i att fraktkostnaden 
blir billigare samt att mindre tid läggs på varje enskilt fall vad gäller 
beställning.  
 
Då fraktkostnad ej var medräknad i föregående offert är en ny intagen med 
en totalsumma på 191 940 kr inkl. moms som förslag till beslut.  
 
Offert från FEAL:  174 491 kr inkl. moms 
Tomas Sundberg (10%):  17 449 kr inkl. moms  
 
Totalsumma till beslut:   191 940 kr inkl. moms.  
 
FEAL som är vår främsta rampdelsleverantör, meddelade 2021-09-03 om en 
prisjustering som kommer ske 1 oktober 2021 som innebär en höjning av 14% på 
rampdelar. Därav är inköpet större än vad det normalt sett hade varit, för att köpa 
in mer innan prishöjningen. 
 

Gällande bestämmelser 
16 § lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) stadgar att 
bostadsanpassningsbidrag, återställningsbidrag och bidrag till reparationer, 
besiktning och underhåll enligt 11 § lämnas med ett belopp (kontantbidrag) 
som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. 

Om sökanden och kommunen är överens om detta, får 
bostadsanpassningsbidrag och bidrag till reparationer, besiktning och 
underhåll lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra 
åtgärderna. 
Om sökanden och kommunen är överens om detta, får 
bostadsanpassningsbidrag lämnas genom att en begagnad anordning 
överlämnas. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-05 
Ansökan, 2021-09-24 
Anteckning om ny offert, 2021-10-03 
FEAL offert Nr 2, 2021-09-22 
Info om prisjustering, 2021-08-30 
Info om prisjustering, 2021-09-03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Bostadsanpassningshandläggare 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 91   
Ekonomisk månadsrapport 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att informera kommunfullmäktige om att sektor 
Omsorg redovisar ett preliminärt underskott mot budget 2021-09-30 
med - 4 100 tkr. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Vid Socialnämndens möte 2021-10-06 informerar socialchef, Johan Lundh 
om att det preliminära utfallet för sektor Omsorg 2021-09-30 uppgår till – 
4 100 tkr mot budget, att jämföra med augusti månads utfall – 1 700 tkr. 
 
Orsakerna till utfallet 2021-09-30 består av kostnader som sektor Omsorg 
inte har kunnat påverka, se följande kostnader nedan: 
 
Kostnader för Tryggbo Norr efter justering enligt avtal -512 tkr. 
 
Kostnader för sommarvikarier som har ersatt ordinarie personal under 
semestern i augusti månad och som inte betalas ut förrän i september månad 
det vill säga med 1 månads eftersläpning -880 tkr. 
 
Ökade kostnader för personal och skyddsutrustning som är att är att härröra 
till pandemin Covid – 19 med -1 200 tkr som ännu inte har varit möjliga att 
eftersöka. 
 
Ökade kostnader för sjuklön och personalomkostnader utöver budgeterade 
medel – 495 tkr. 
 
Ökade kostnader för IT mot budgeterade medel -500 tkr. 
 
Ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag -400 tkr. 
 
Någon buffert för att hantera dessa ökade kostnader finns inte i sektor 
Omsorg. 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Socialchef
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 92   
Synpunkter och klagomål 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Inkomna och besvarade synpunkter och klagomål presenteras och diskuteras 
för perioden till och med sammanträde 2021-10-06 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 93  
Sektorchef informerar 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchef, Johan Lundh informerar bland annat om: 

 Investeringsbehov 2022-2024 
 Enkät Socialstyrelsen ”Vad tyckte de äldre om äldreomsorgen 2020” 
 Medicinrobotar  
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 94   
Statistik (nyckeltal) 

 
Socialnämndens beslut 

 
Redovisad statistik läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Statistik (nyckeltal) för september månad presenteras. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 95   
Meddelanden 

 
Socialnämndens beslut 

 
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Meddelanden för perioden till och med sammanträde 2021-10-06 
presenteras. 
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