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Underskrifter 

Ordförande: 
Håkan Gusteus 

Justerare: 
Eva-Lena Johansson         

Sekreterare: 
Josefine Blid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-26 

Socialnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L) Ordförande 
Kristina Ivarsson (C) tjänstgörande ersättare för Carina Tihane §§ 1-2 
Carina Tihane (C) §§ 3-9 
Maino Svensson (C) 
Christina Svedberg (M) 
Edgardo Varas (S) 
Eva-Lena Johansson (S) 
Jane Glamér (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Kristina Ivarsson (C) §§ 3-9 
Karin Svedberg (M) 
Håkan Ekman (S) 
Natalie Wallin (SD) 

Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef 
Anna Johansson, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
Elisabeth Söderberg, färdtjänsthandläggare 
Josefine Blid, nämndsekreterare 

Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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Socialnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 
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§ 2 Dalslandssamverkan gemensam 

skuld-/budgetrådgivning och 
dödsbohandläggning 
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§ 3 Nya riktlinjer Dalslands och 
Säffles alkohol och tobaksenhet 

2021/104 6 

§ 4 Uppföljning intern kontrollplan 
2021 

2021/103 7 - 8 

§ 5 Initiativärende avseende 
färdtjänsttaxors påverkan 

2021/95 9 
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§ 7 Ekonomiska 

Månadsrapporter/prognoser 2022 
2022/2 11 

§ 8 Meddelanden Socialnämnd 2022/27 12 
§ 9 Sektorchef informerar  13 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 1   
Covid-19 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Anna Johansson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar kort 
om Covid-19 läget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-26 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 2  Dnr 2022/26 
Dalslandssamverkan gemensam skuld-/budgetrådgivning och 
dödsbohandläggning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att gå vidare med avtalssamverkan kring 
Dalslandsgemensam budget-/skuldrådgivning och dödsbohandläggning 
med Mellerud som värdkommun till en årlig kostnad av 224 tkr för 
Färgelanda kommuns del. 

Ärendebeskrivning 

Socialcheferna i Dalsland är eniga om att gå vidare med avtalssamverkan 
kring gemensam budget-/skuldrådgivning och dödsbohandläggning. Två 
tjänster kommer att tillsättas 2022-04-01 och utgå från Mellerud med 
uppdrag att tillsammans tillgodose Dalslandskommunernas verksamhet 
inom området.  
Samtal och besök kommer utifrån möjlighet och lämplighet genomföras 
digitalt, hembesök och i lokaler tillhandhållna av respektive kommun. För 
att underlätta för de enskilda kommuninvånarna bör besök/kontakt så långt 
som möjligt förläggas till respektive kommun. 
Syftet med samverkan är att genom samarbete kunna tillhandahålla 
heltidstjänster riktade till budget-/skuldrådgivning och dödsbohandläggning 
för ökad kvalité i handläggning och rättssäkerhet. Målsättning är att minska 
respektive kommuns sårbarhet, korta ner väntetider för insats samt ge 
utrymme och förbättrade förutsättningar för ett förebyggande och utåtriktat 
arbete.  

Personal och kringkostnader delas mellan Dalslandskommunerna utifrån 
befolkningsandel och finansernas inom befintlig ram, för Färgelandas del 
224 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-12 
Diskussionsunderlag 

Beslutet skickas till 

Socialchef 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 3  Dnr 2021/104 
Nya riktlinjer Dalslands och Säffles alkohol och tobaksenhet 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden antar gemensamma riktlinjer gällande serveringstillstånd, 
servering och försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror, vissa 
receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt tillsyn av 
rökfria skolgårdar. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt lagstiftaren är det viktigt att kommunerna har tydliga riktlinje för vad 
som gäller enligt alkohollagen och alkoholförordningen och Tobakslagen 
med hänsyn till lokala förhållande som tas vid tillståndsprövning. 
Syftet med riktlinjerna är: 
• Göra det lättare att förutse om en planerad etablering kan beviljas tillstånd. 
• Kommunen ska behandla ansökningar om tillstånd på ett likvärdigt sätt. 
• Bidra till en rättssäker, snabb och effektiv tillståndsprövning. 
• Bidra till en likvärdig, effektiv och samordnad tillsyn. 
 
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhets riktlinjer är ett levande 
dokument som löpande måste ses över då vårt arbete regleras utifrån lagar 
och rättspraxis som ständigt förändras. Därför har nya riktlinjer arbetats 
fram och är nu uppdaterade. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-14 
Förslag till gemensamma riktlinjer 
 
Beslutet skickas till 
 
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 4  Dnr 2021/103 
Uppföljning intern kontrollplan 2021 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden godkänner redovisad uppföljning av Intern kontroll 2021. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt Riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun KS 22 maj  
2019 § 88 (dnr KS 2019/173)) ska nämnden varje år anta en särskild plan  
för uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. Socialnämnden har 
fattat beslut om en intern kontrollplan 2021 som i början av år 2022 ska följas upp. 
 
Nedan redovisas en samlad bild av de kontrollmoment som har genomförts 
under året.  
 
Administration 
Allmänna handlingar – stickprovskontroll har gjorts och 10/10 är besvarade 
och/eller har beslutats och avslutats. 
 
Personal  
Lex Sarah – Årlig genomgång av regelverk har utförts på APT samt för 
vikarier och timanställda vid introduktioner 
 
Omsorg 
Synpunkt/klagomål - Rutinen gällande synpunkter och klagomål har 
efterföljts. 18 stycken har inkommit, utav dom är 1 ännu ej avslutad. 
 
Verkställda beslut äldreomsorg - Säbo Tid från beslut till verkställighet. 
Finns inga ej verkställda beslut. Rapporteras till SN kvartalsvis. 
 
Genomförandeplaner hemtjänst - Arbetet med upprättandet av 
genomförande planer ska öka. Ett arbete som pågår. 
 
Färdtjänst - Alla ansökningar utom en har behandlats. Det beror på att 
ansökan avvisades eftersom personen inte var folkbokförd i Färgelanda 
kommun. När så krävts har komplettering begärts, i regel i form av 
läkarintyg. Ingen har fått vänta över tre veckor på beslut. 
Handläggningstiden är i genomsnitt åtta dagar. Det finns inget 
anmärkningsvärt att rapportera. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Ekonomi 
Inventarier – Stickprovskontroll har gjorts och utfallet blev ok. 
Attestreglemente – Stickprovskontroller har gjort och två var okej, en 
saknas. 
Redovisningspolicy – Stickprovskontroller har gjorts och två var okej, en 
saknas. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-13 
Intern kontrollplan 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Socialchef 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
  

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-26 

  

 
 
 

Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 5  Dnr 2021/95 
Initiativärende avseende färdtjänsttaxors påverkan 

 
Socialnämndens beslut 

 
Redovisad information godkänns och läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

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

 
 

Beslutsunderlag 
 
Förslag på arbetsresor 
Färdtjänsthandläggare informerar i ärendet 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 6  Dnr 2022/22 
Statistik Socialnämnden 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
December månads statistik presenteras i förhållande till år 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef informerar i ärendet. 
 
 
 
 
 
  

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-26 

  

 
 
 

Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 7  Dnr 2022/2 
Ekonomiska Månadsrapporter/prognoser 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
December månads utfall presenteras i de olika verksamheterna inom sektor 
omsorg. 

 
Beslutsunderlag 
 
December månadsrapport 
Socialchef och sektorekonom informerar i ärendet. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 8  Dnr 2022/27 
Meddelanden Socialnämnd 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Meddelande och inkomna rapporter för senaste perioden presenteras. 

 
Beslutsunderlag 
 
Meddelanden perioden 2021-12-13—2022-01-14 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-01-26 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 9 
Sektorchef informerar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ge sektorn i uppdrag att analysera situationen 
som vi befinner oss i gällande platstillgång. Ta fram förslag på 
lösningar, både på kort- och lång sikt samt påvisa de ekonomiska 
konsekvenserna som de olika alternativen medför. 

I övrigt läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchef, Johan Lundh informerar om bland annat: 

• Hemtjänst norr och söder (flyttar till ny gemensam lokal)
• Beläggning på våra platser och betaldagar
• Omvärldsanalys dag 1 februari 2022
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