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Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L) Ordförande 
Eva Olsson (L) tjänstgörande ersättare för Carina Tihane (C)
Maino Svensson (C) 
Christina Svedberg (M) 
Edgardo Varas (S) § 35 
Håkan Ekman (S) tjänstgörande ersättare för Eva-Lena Johansson (S) 
Karin Svedberg (M) tjänstgörande ersättare för Jane Glamér (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
- 

Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef 
Tünde Petersson, samhällsutvecklingschef § 35 
Iris Zell, fastighetsförvaltare § 35 
Anders Juhlin, fastighetskonsult och projektledare Norem 
Johan Ferm, sektorsekonom  
Josefine Blid, nämndsekreterare 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-25 

  

 
 
 

Socialnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
 

§ 35 Förändringar på 
föredragningslistan 

 4 

§ 36 Särskilda boenden i framtiden  5 
§ 37 Lokalförsörjningsplanen 2022-

2030 
 6 

§ 38 Förlängning av avtal om 
ungdomsmottagning 

2022/56 7 

§ 39 Taxor och avgifter i sektor 
omsorg 2023 

2022/54 8 

§ 40, 40 Nedläggning av 
faderskapsutredning 

 9 

§ 41 Tillägg i Socialnämndens 
reglemente samt tillsynsavgifter 
med anledning av ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter 

2022/79 10 - 12 

§ 42 Socialchefens information 2022 2022/12 13 
§ 43 Ekonomiska 

Månadsrapporter/prognoser 2022 
2022/2 14 

§ 44 Statistik Socialnämnden 2022/22 15 
§ 45 Delegationsanmälan 

Socialnämnden 2022 
2022/13 16 

§ 46 Meddelanden Socialnämnd 2022/27 17 
 

 

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-05-25 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 35  
Förändringar på föredragningslistan 

Socialnämndens beslut 

Följande förändringar görs på föredragningslistan: 

• Föredragning om verksamheten stöd och service flyttas till
nästkommande sammanträde i juni.

• Ärende avseende tillägg i Socialnämndens reglemente samt
tillsynsavgifter med anledning av ny lag om tobaksfria
nikotinprodukter läggs till som beslutsärenden.
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 36 
Särskilda boenden i framtiden 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Iris Zell fastighetsförvaltare, Tünde Petersson samhällsutvecklingschef 
tillsammans med fastighetskonsult och projektledare ifrån Norem 
informerar om nuläget och behovsanalysen av särskilda boenden i 
framtiden. 
Det presenteras information avseende behovet från år 2022-2030 och hur 
marktillgången ser ut vid befintliga boenden för eventuell utbyggnation.  

Dialog förs i samband med föredragningen där Socialnämnden för fram sina 
synpunkter och förslag. Bland annat lyfts följande: 

• utbyggnad av Håvesten som demenscentrum
• utbyggnad och renovering av Lillågården
• nybyggnation av somatiskt boende

o kooperativt, kommunalt ägande, hyra externt

Beslutsunderlag 

Presentation Norem 

Beslutet skickas till 

Samhällsutvecklingschef 
Fastighetsförvaltare 
Socialchef 
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 37  
Lokalförsörjningsplanen 2022-2030 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

En del i antagen lokalförsörjningsplan 2022-2030 är att 
förvaltningslokalerna ska ses över. En följd i detta arbete är att Furåsen, 
även om det inte är kommunens fastighet ska ses över för hur huset ska 
kunna bli ett ”sektor omsorgs hus”. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 38  Dnr 2022/56 
Förlängning av avtal om ungdomsmottagning 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att förlänga samverkansavtalet mellan Färgelanda 
kommun och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende 
ungdomsmottagning med ytterligare ett år 2023. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Färgelanda kommun och norra hälso- och sjukvårdsnämnden (Västra 
Götalandsregionen) har ett samverkansavtal 2019-2022 avseende 
ungdomsmottagningen, som löper ut den 31 december i år. 
 
Av avtalet framgår att det kan förlängas med ett år, om parterna är överens 
om det senast den 30 juni, det önskar norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
göra. 
 
Arbetet med ett nytt inriktningsdokument för hela Västra Götalandsregionen 
är försenat, och enligt uppgifter kommer uppdragshandlingen inför en 
revidering att tas upp i Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och i det 
politiska samrådsorganet (SRO) i juni. När ett inriktningsdokument kan vara 
klart är osäkert, men samtliga parter behöver ändå ta ställning till gällande 
avtal nu inför 2023. 
 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden önskar alltså förlänga avtalet med 
Färgelanda kommun avseende ungdomsmottagning ytterligare ett år (2023), 
och planerar att för sin del fatta ett sådant beslut i slutet av juni. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning 
 
Beslutet skickas till 
 
Västra Götalands regionen (norra hälso- och sjukvårdsnämnden) 
Socialchef 
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SN § 39  Dnr 2022/54 
Taxor och avgifter i sektor omsorg 2023 

 
Socialnämndens förslag 

 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor och avgifter 2023 för 
Socialnämndens verksamhetsområde enligt förslag daterad 2022-05-10, att 
gälla från och med 2023-01-01. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Taxor och avgifter 2023 för Socialnämndensverksamhetsområde 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 2023 års 
taxor och avgifter att räknas upp. 
 
Taxan för boendestöd i LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) tas bort då målgruppen avsäger sig boendestödet som 
dem är i behov av för att slippa kostnaden om avgiftsutrymme finns, 
samtidigt som man har behov av insatsen om inte så kan detta leda till 
dyrare kostnader för sektorn såsom externa placeringar. 

 
Beslutsunderlag 
 
Taxor 2023 Omsorg 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 40
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB 

Socialnämndens beslut 

Ärendet är sekretessmarkerat enligt Offentlighets- och sekretesslagens 26 
kap 1 §. 
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2022-05-25 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 41  Dnr 2022/79 
Tillägg i Socialnämndens reglemente samt tillsynsavgifter med 
anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Socialnämndens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att Riksdagen beslutar i 
enlighet med regeringens proposition, att  

1. Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter avseende lagen
om Tobaksfria nikotinprodukter.

2. En ny produktgrupp, Tobaksfria nikotinprodukter, införs i
avgiftssystemet med en avgift om 2000 kr vid försäljning av endast
denna produktgrupp. Vid försäljning av två produkter till exempel
folköl, e-cigaretter blir det 3500: - vid försäljning av tre produkter
blir summan 4500: - och vid försäljning av fyra produkter 5000: -.
Om det finns ett tobakstillstånd tillkommer det 500 kronor per
produkt utöver den årliga tillsynsavgiften för tobak som är 5000: -.

3. Socialnämnden för egen del beslutar, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, att uppdra åt Dalsland & Säffles
Alkohol- och tobaksenhet att komma med förslag på uppdaterade
riktlinjer, tillsynsplan samt delegering av beslut med anledning av
den nya lagen om Tobaksfria nikotinprodukter.

Ärendebeskrivning 

Den 21 juni 2022 förväntas beslut av Sveriges riksdag om införande av lag 
om nikotinfria produkter. Den nya lagen kommer, om den antas, att träda i 
kraft från och med 1 augusti 2022. 

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. 
Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år och den som 
säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje försäljningsställe 
ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om 
förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som 
inte har fyllt 18 år. Det kommer även att finnas bestämmelser för hur 
förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med 
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hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även 
förordningen om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya 
lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande 
produkter. 

 
Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden som gäller 
alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen 
och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). Handläggningen och 
tillsynen utförs av Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet. 
 
De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet 
i lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag om tobak och liknande 
produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmälas 
till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den 
omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även 
rätt att meddela de föreläggande eller förbud som behövs för att lagen ska 
följas eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddelas varning. 

 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara 
tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria 
nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 
ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter. 
För att socialnämnden/motsvarande nämnd ska kunna handlägga 
anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn över denna försäljning, 
behöver tillägg till nämndens reglemente göras. 
 
Avgifter 
Kommunfullmäktige har beslutat om taxor för tillsyn och tillstånd enligt 
alkohollagen när det gäller serveringstillstånd, folkölsförsäljning, e-
cigarettförsäljning samt tobaksförsäljning.  
 
Tobaksfria nikotinprodukter föreslås utgöra en ny, egen grupp med egen 
lagstiftning enligt propositionen. Detta innebär att anmälan, 
egentillsynsprogram, registrering och tillsyn ska hanteras för sig, men kan 
precis som övriga produkter samordnas när det gäller tillsynen. Dalsland & 
Säffles Alkohol- och tobaksenhet förslår därför att en ny avgift införs som 
avser Tobaksfria nikotinprodukter: 

• försäljning endast Tobaksfria nikotinprodukter 2000 kr,  
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• två produkter som till exempel folköl och e-cigaretter 3500 kr,  
• tre produkterna 4500 kr. 
• alla fyra produkter 5000: - 

Om det finns ett tobakstillstånd som har en årlig tillsynsavgift på 5000: - 
tillkommer det en avgift på 500: - per produkt. 
 
Regeringens förslag till beslut 2022-06-21 och den nya lagens ikraftträdande 
2022-08-01 ligger inom en mycket snar framtid. För att inte hamna i en 
situation där inte någon myndighet inom kommunen har befogenheter att 
hantera tillsyn, avgifter eller hantera anmälan föreslås att socialnämnden ska 
vara den nämnd som hanterar även dessa frågor eftersom motsvarande 
ärenden redan handhas av denna nämnd. 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 
Mail om tobaksfria nikotinprodukter 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Dalslands och Säffles alkohol och tobaksenhet 
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SN § 42  Dnr 2022/12 
Socialchefens information 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchef Johan Lundh informerar bland annat om följande: 

• Framtidens vårdinformationsmiljö 
• Socialchefsdagarna presidiet 
• Omorganisering bostadsanpassningshandläggare 
• Myndighetshetutövning socialpsykiatri 
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SN § 43  Dnr 2022/2 
Ekonomiska Månadsrapporter/prognoser 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Sektorekonom Johan Ferm informerar om ekonomisk månadsrapport för 
april månad. 
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SN § 44  Dnr 2022/22 
Statistik Socialnämnden 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Socialchef informerar om statistik/nyckeltal för april månad. 
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SN § 45  Dnr 2022/13 
Delegationsanmälan Socialnämnden 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Redovisad delegationsanmälan godkänns och läggs till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsanmälan för april månad presenteras. 
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SN § 46  Dnr 2022/27 
Meddelanden Socialnämnd 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 
 
Meddelanden/rapporter för april månad presenteras. 
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