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Socialnämnd 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Socialnämnd  
Sammanträdesdatum: 2021-11-03 

Anslaget sätts upp: 2021-11-05 
Anslaget tas ned: 2021-11-27 

Protokollet förvaras på kommunkontoret 
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Josefine Blid 

Datum och tid: Onsdag 3 november 2021, kl. 13:30-17:00 
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Beslutande: 
Se nästa sida 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Se nästa sida 

Övriga närvarande: 
Se nästa sida 

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 
Sammanträdet är öppet för allmänheten 

Utses att justera: Edgardo Varas (S)             

Justeringsplats och tid: Kommunkontoret, 2021-11-05 
kl. 09:00 

Paragrafer 96-107 

Underskrifter 

Ordförande: 
Christina Svedberg 

Justerare: 
Edgardo Varas         

Sekreterare: 
Josefine Blid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-11-03 

 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Christina Svedberg (M) Vice ordförande 
Karin Svedberg (M) tjänstgörande ersättare för Håkan Gusteus (L) 
Carina Tihane (C) ej § 107 
Maino Svensson (C) 
Edgardo Varas (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 
Jane Glamér (SD)
Nathalie Wallin (SD) tjänstgörande ersättare för Carina Tihane (C) § 107 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Nathalie Wallin (SD) §§ 101- 106 

Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef 
Helena Weiland, handläggare Dalslands familjerätt och familjehemsenhet § 97 
Sofia Larsson, 1:e socialsekreterare, barn och unga individ och familjeomsorgen § 98n 
Anna-Lena Sörensson, planingenjör § 103 
Lukas Törner, bygglovsingenjör § 103 
Josefine Blid, nämndsekreterare 

Övriga deltagare anges i respektive paragraf 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-11-03 

 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 96

§ 97

§ 98

§ 99 2021/20 

§ 100 2019/2 

§ 101 2021/88 

§ 102 2021/93 

§ 103
§ 104

§ 105
§ 106
§ 107

Förändringar på 
föredragningslistan 
Nedläggning av påbörjad 
faderskapsutredning enligt 2 kap 7 
§ FB
Yttrande till Kammarrätten mål nr 
6342-21, vård enligt 2 § LVU 
Sammanträdestider 2022 för 
Socialnämnd och Socialutskott 
Delegationsordning 
Socialnämnden
Taxor och avgifter i sektor 
omsorg 2022
Svar på remiss yttrande gällande 
lokalförsörjningsplan 2022-2030 
Översiktsplanen (workshop) 
Ekonomisk månadsrapport 
september månad
Statistik (nyckeltal)
Sektorchef informerar
Initiativärende avseende 
färdtjänsttaxor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-11-03 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 96 
Förändringar på föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

Följande ändringar görs på dagens föredragningslista: 

Ärende avseende yttrande till Kammarrätten mål nr 6342-21, vård enligt 2 §  
LVU läggs till på dagordningen. 

Initiativärende avseende färdtjänsttaxor läggs till som sista ärende på 
dagordningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-11-03 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 97   
Nedläggning av påbörjad faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB 

 
Socialnämndens beslut 

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

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 98   
Yttrande till Kammarrätten mål nr 6342-21, vård enligt 2 § LVU 

 
Socialnämndens beslut 

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

 
 
 

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-11-03 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 99  Dnr 2021/20 
Sammanträdestider 2022 för Socialnämnd och Socialutskott 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att fastställa sammanträdestider 2022 för 
Socialnämnden respektive Sociala utskottet enligt förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Förslag till sammanträdestider 2022 för Socialnämnden och Sociala 
utskottet är framtaget. Hänsyn har tagits till de ekonomiska processer som 
kommunen arbetar utifrån vilket bland annat innebär att nämnden ska ha 
behandlat ekonomiska ärenden innan de avgörs i Kommunstyrelsen/ 
Kommunfullmäktige.  
 
Som 2021 föreslås Socialnämnden sammanträda onsdagar medan utskottets 
sammanträden förläggs till måndagar. För kännedom framgår även datum 
för kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder ärenden till kommande 
kommunstyrelsen. Detta med hänsyn till att nämnden kan ha ärenden som 
ska beslutas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
 
 Socialnämnden  
(start kl. 13:30 om inte 
annan tid anges i kallelsen) 

 Sociala utskottet  
(start kl. 08:30 om inte annan tid anges 
tid anges i kallelsen) 

 Datum för KSAU 

26 januari 31 januari 10 januari 
23 februari 28 februari 7 februari 

30 mars 28 mars 14 mars 
27 april 25 april 11 april 
25 maj 30 maj 9 maj 
29 juni  27 juni  13 juni 

-- -- -- 
31 augusti 29 augusti 15 augusti 

28 september 26 september 12 september 
26 oktober 31 oktober 10 oktober 

30 november 28 november  14 november  
19 december 

 

 
 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-18 
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2021-11-03 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Sociala utskottet 
Socialchef f.v.b.  
IFO-chef 
1:e socialsekreterare f.v.b. 
Personalföreträdare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-11-03 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 100  Dnr 2019/2 
Delegationsordning Socialnämnden 

 
Socialnämndens beslut 

 
1.Socialnämnden i Färgelanda delegerar beslutanderätten till 
socialadministratör att besluta om att inleda utredning om fastställande av 
faderskap enligt 2 kap 1 § föräldrabalken. 
 
2.Socialnämnden i Färgelanda delegerar beslutanderätten till 
socialadministratör att godkänna faderskapsbekräftelse då parterna varit 
sammanboende under hela konceptionstiden och är övertygade om att barnet 
är deras gemensamma (S-protokoll) enligt 1 kap 4 § 1 st föräldrabalken. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Delegering av beslutanderätt avlastar socialnämnden de enkla, ofta rutinmässiga 
besluten och skapar ökat utrymme för ärenden av större vikt. Delegering skapar 
också förutsättningar för en snabbare handläggning gentemot sökanden av olika 
tillstånd, till exempel bygglov.  
 
Med delegering menas att SN överför självständig beslutanderätt till en 
förtroendevald, ett utskott eller en anställd i kommunen. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-22 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
IFO-chef 
Nämndsekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-11-03 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 101  Dnr 2021/88 
Taxor och avgifter i sektor omsorg 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter 2022 för 
Socialnämnden enligt förslag daterad 2021-10-21, att gälla från och med 
2022-01-01. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Taxor och avgifter 2022 för Socialnämnden omfattar taxering för eget 
boende, särskilt boende, korttidsboende/växelvård, övriga kostnader, enhet 
för stöd och service, LSS och färdtjänst. 
 
KPI (konsumentprisindex) och Västra Götalandsregionens prisjusteringar 
för den allmänna kollektivtrafiken är ännu inte fastställda. 
 
Då ovannämnda index och prisjusteringar har fastställts kommer 2022 års 
taxor och avgifter att räknas upp. 
 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13 
Förslag taxor Socialnämnd, daterad 2021-10-22 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialchef 
Diariet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-11-03 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 102  Dnr 2021/93 
Svar på remiss, yttrande gällande lokalförsörjningsplan 2022-2030 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden ställer sig bakom beslutad lokalförsörjningsplan och 
planerad projektplan. 
 
Socialnämnden betonar vikten av att projekten enligt plan genomförs och att 
omsorgskontoret snarast får säkra och trygga lokaler att arbeta i under tiden 
som åtgärder görs med hänsyn tagen till arbetsmiljön. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka 
lokalförsörjningsplan 2022-2030 på remiss till Socialnämnden (KSAU 
211020 § 119).  
 
Presidiet i Socialnämnden har haft en dialog kring frågan och framställt hur 
och om i vilka delar de ställer sig bakom föreslagen projektplan som är 
framtagen till beslutad lokalförsörjningsplan 2022-2030.  
Remissvar ska vara inlämnat senast den 18 november. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-26 
Remiss till Socialnämnd, protokollsutdrag daterad 2021-10-20 
Lokalförsörjningsplan 2022-2030, daterad 2021-10-22 
Slutredovisning Färgelanda lokalförsörjningsplan, daterad 2021-10-22 
Lokalförsörjningsplan – uppdrag för förstudier, daterad 2021-10-05 
 
Beslutet skickas till 
Socialchef 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-11-03 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 103  
Översiktsplanen 2040 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och i den inledande 
fasen håller olika delar av kommunens förvaltning i dialog med de som bor, 
verkar och besöker kommunen på att ta fram underlag för hur kommunen 
ser ut idag och hur den kan se ut 2040. 
Workshop genomförs under dagens sammanträde tillsammans med 
ledamöter och ersättare i Bygg- och trafiknämnden. 

Beslutsunderlag 

Planingenjör Anna-Lena Sörensson och bygglovsingenjör Lukas Törner 
informerar och föredrar workshop gällande Översiktsplan 2040 
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2021-11-03 

  

 
 
 

Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 104   
Ekonomisk månadsrapport september månad 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchef Johan Lundh informerar om månadsrapport per oktober månad i 
jämförelse med september månadsrapport. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 105   
Statistik (nyckeltal) 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchef Johan Lundh informerar kring oktober månads statistik. 
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Socialnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
SN § 106   
Sektorchef informerar 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchef Johan Lundh informerar om aktuellt läge i sektorn. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-11-03 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 107  
Initiativärende avseende färdtjänsttaxor 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom initiativärendet och låter 
förvaltningen se över och utreda frågan. 

Yrkande 
Christina Svedberg yrkar för att initiativärendet ska beredas av 
förvaltningen och återrapporteras till Socialnämnden. 

Propositionsordning 
Vice ordförande ställer proposition på om initiativärendet ska beredas av 
förvaltningen och finner att Socialnämnden beslutat enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Christina Svedberg (M) väcker ett initiativärende om och hur 
färdtjänsttaxor påverkar individer som ska ta sig till/från arbete och/eller 
studier.  

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Färdtjänsthandläggare 
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