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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 
 
Utses att justera: 
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Justeringsplats och tid: 
 

Måndag 3 oktober digitalt  Paragrafer 75-85  

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Håkan Gusteus 

Justerare:  
 
 

Maino Svensson           

Sekreterare:  
 
 

Josefine Blid 
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Socialnämnden 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Håkan Gusteus (L) Ordförande 
Håkan Ekman (S) tjänstgörande ersättare för Carina Tihane (C) §§ 75-80 
Nathalie Wallin (SD) tjänstgörande ersättare för Carina Tihane (C) §§ 81-85 
Maino Svensson (C) 
Christina Svedberg (M) 
Edgardo Varas (S) §§ 75-80 
Håkan Ekman (S) tjänstgörande ersättare för Edgardo Varas §§ 81-85 
Eva-Lena Johansson (S) 
Jane Glamér (SD) 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Natalie Wallin (SD) §§ 75-80 
 
Övriga närvarande 
Johan Lundh, socialchef 
Jon Granlund, enhetschef individ och familjeomsorgen §§ 75-76 
Sofia Larsson, 1:e socialsekreterare barn och unga § 75 
Anders Thorild, arbetsledare och familjebehandlare § 76 
Per Dewill, familjebehandlare § 76 
Sandra Blomhag, familjebehandlare § 76 
Jeanette Krafft, handläggare inom Dalslands och Säffles alkohol- och 
tobaksenhet §§ 77-79 
Daniel Berglöv, handläggare inom Dalslands och Säffles alkohol- och 
tobaksenhet §§ 77-79 
Elisabeth Söderberg, färdtjänsthandläggare § 80 
Josefine Blid, nämndsekreterare 
 
Övriga deltagare anges i respektive paragraf 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-28 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 75  Dnr 2022/137 
Ansökan om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § FB 

Socialnämndens beslut 

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

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 76   
Föredragning Öppenvårdsenheten 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Anders Thorild, arbetsledare och familjebehandlare, Per Dewill 
familjebehandlare, Sandra Blomhag familjebehandlare presenterar och 
berättar om sina uppdrag inom öppenvårdsenheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-28 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 77  Dnr 2022/130 
Revidering riktlinjer med anledning av ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna de reviderade Riktlinjerna gällande 
serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av 
tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare, Tobaksfria nikotinprodukter samt tillsyn av rökfria 
skolgårdar för Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet. 

Ärendebeskrivning 

Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam 
organisation för Riktlinjer enligt Alkohollagen (2010:1622), lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter och lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel (2009:730). Riktlinjerna behöver uppdateras på 
grund av ny lag som började gälla 1 augusti 2022, lag (2022:1257) om 
tobaksfria nikotinprodukter. 
Ändringen/tillägget finns på sidan 16–17, Tobaksfria nikotinprodukter i 
Gemensamma Riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
Förslag till riktlinjer 

Beslutet skickas till 

Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 78  Dnr 2022/144 
Revidering av Tillsynsplan med anledning av ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att godkänna den reviderade tillsynsplanen för 
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Dalslandskommunerna har tillsammans med Säffle kommun en gemensam 
organisation för tillsyn enligt Alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730). Dessa lagar reglerar hur tillsynen skall bedrivas. 
Dalsland & Säffles alkohol- och tobaksenhet presenterar här en reviderad 
tillsynsplan för Dalslandskommunerna och Säffle kommun inom 
tillsynsansvaret, detta på grund av ny lag som började gälla 1 augusti 2022, 
lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
Ändringen/tillägget finns på sidan sju, Tobaksfria nikotinprodukter i 
Tillsynsplanen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Tillsynsplanen 
 
Beslutet skickas till 
 
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 79  Dnr 2022/136 
Reviderad och tillägg i delegationsordning med anledning av ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar om att ge Dalsland & Säffles Alkohol- och 
Tobaksenheten delegation att handlägga och utöva tillsyn över tobaksfria 
nikotinprodukter. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Den 1 augusti 2022 börjar lag om tobaksfria nikotinprodukter gälla. 
Det är kommunen som ska utöva tillsynen enligt denna lag. Dalsland & 
Säffles Alkohol- och tobaksenhet utövar idag tillsyn och handläggning 
gällande tobakstillstånd och försäljning av e-cigaretter enligt 
tobakslagstiftningen. Förändringen i delegationsordningen är en uppdatering 
för att säkerställa att tillsynsenheten kan bedriva handläggning och tillsyn 
över tobaksfria nikotinprodukter. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till ändringar i delegationsordningen 
 
Beslutet skickas till 
 
Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 80  Dnr 2022/125 
Revidering riktlinjer färdtjänsthandläggning 

 
Socialnämndens beslut 

 
Socialnämnden beslutar att anta reviderade riktlinjer för 
färdtjänsthandläggning med dnr: 2022/125 och därmed ersätta tidigare 
beslutad riktlinje för färdtjänsthandläggning med dnr 2020/90 att gälla from 
2022-09-28. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Revideringarna och uppdateringarna görs då lagtexter har förtydligats och 
begrepp har uppdaterats i Fyrbodals kommuner och likaså behöver göras i 
Färgelanda kommun. 
 
3.4 Medresenär 
Under denna punkt klargörs möjlighet till medresenär och förtydliganden 
finns numera omnämnda i förslaget till nya riktlinjer för Färgelanda 
kommun liksom hos övriga kommuner i Fyrbodal. 

 
Beslutsunderlag 
 
Reviderade riktlinjer för färdtjänsthandläggning med dnr: 2022/125 
 
Beslutet skickas till 
 
Färdtjänsthandläggare 
Socialchef 
Diariet, för publicering på hemsidan 
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2022-09-28 

  

 
 
 

Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 81  Dnr 2022/124 
Delårsrapport 2022 Socialnämnden 

 
Socialnämndens beslut 

 
1. Socialnämnden godkänner delårsrapporten i sektor Omsorg för 

perioden 2022-01-01-2022-08-31 enligt bilaga. 
 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna 
delårsrapporten för perioden 2022-01-01-2022-08-31. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialnämnden ska upprätta delårsrapport för perioden 2022-01-01-2022-
08-31. 
 
Sektor omsorg redovisar ett negativt resultat mot budget med - 1 174 tkr vid 
delårsrapporten. 
 
Omsorgskontoret, individ- och familjeomsorgen och enheten för stöd och 
service redovisar ett överskott mot budget vid delårsrapporten.  
 
De verksamheter som redovisar ett överskott mot budget vid delårsrapporten 
förväntas få högre kostnader under kvarvarande månader 2022 och 
prognostiseras då att ha en budget i balans förutom omsorgskontoret som 
har ett prognostiserat underskott per helår med – 3 100 tkr. Detta 
prognostiserade underskott är att härröra till ett stort antal betaldagar till 
Regionen på grund av platsbrist på korttidsenheten. 
 
Äldreomsorgen sammantaget redovisar ett underskott mot budget vid 
delårsrapporten med - 3 052 tkr. 
 
Underskottet i äldreomsorgen är att härröra till ökade personalkostnader på 
grund av pandemin Covid-19 och långtidssjukskrivningar. Ökad vårdtyngd 
på särskilda boende då fasta plaster har blandats med korttidsplatser. Extra 
bemanning på grund av ökade behov hos kommunmedborgarna vid hemgång 
från sjukhus, platsbrist på korttids och på särskilt boende i kommunen, 
förlorade hyresintäkter och flera äldre med mera omfattande behov av 
omvårdnadsinsatser vilket har krävt personalförstärkning och 
dubbelbemanning. Överbeläggningar på korttidsenheten. Sommarbonusar till 
semestervikarier och semesteravtalsersättning till tillsvidareanställd personal 
för att kunna hantera semesterperioderna. Ökade kostnader med anledning av 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

inflationen för förbrukningsmaterial, livsmedel, drivmedel och ökade 
kostnader för service och reparationer av verksamhetsbilar i hemtjänsten där 
garantier och försäkringar gått ut då upphandling av nya fordon inte har 
genomförts i tid vilket belastar hemtjänstens budget. 

Kommunal hälso- och sjukvård och Rehab redovisar ett underskott vid 
delårsrapporten med - 321 tkr. 

Bristen på sjuksköterskor har under första halvåret varit ett stort bekymmer. 
Flera tjänster har varit vakanta och timvikarier har inte funnits i tillräcklig 
omfattning. Konsultsjuksköterskor har anlitats för att kunna garantera 
patientsäkerheten. 

Under semesterperioden har inte upphandlade bemanningsföretag kunnat 
erbjuda sjuksköterskor så fler undersköterskor anställdes för att avlasta 
sjuksköterskorna. Under veckorna 25 - 33 utfördes med sommaravtal 36 extra 
arbetspass utöver ordinarie heltidsarbete. 

Hjälpmedelscentralen har ökat kostnaderna för hyra av hjälpmedel, Tillbehör 
till hjälpmedel som tidigare ingick i hyra tar man nu ut en kostnad för. 
Kostnaden för akuta beställningar har nästan fördubblats samtidigt som 
patienter skrivs ut snabbare vilket i sin tur kräver att hjälpmedel ska vara på 
plats tidigare och därmed fler akutbeställningar. Oroligheter i omvärlden har 
bidragit till att leverans för påfyllnad av vårt buffertförråd inte fungerat 
optimalt. 

Prognos för helår i sektor Omsorg är oförändrad - 7 000 tkr jämfört med 
prognos sista juli 2022.  
 
Någon buffert finns inte för ökade kostnader i sektor Omsorg. Varje vakant 
tjänst och samtliga arbetspass ses noggrant över innan de ersätts.  
 
Facklig samverkan 
Delårsrapporten har presenterats vid FÖSAM Omsorg 2022-09-20. 

 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Socialchef 

11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-09-28 

Socialnämnd 

Justering Utdragsbestyrkande 

SN § 82 
Månadsrapport augusti 

Socialnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialchef Johan Lundh presenterar augusti månads utfall. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 83  Dnr 2022/22 
Statistik Socialnämnden 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna.  
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 84  Dnr 2022/27 
Meddelanden Socialnämnd 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
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Socialnämnd 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
SN § 85  Dnr 2022/12 
Socialchefens information 2022 

 
Socialnämndens beslut 

 
Informationen läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Socialchef Johan Lundh informerar om följande: 

• Beläggning och betaldagar 
• Kö till särskilda boenden 
• Kompletterande/fullt försörjningsstöd 
• Fördjupad utredning äldreomsorg i framtiden 
• Kommundelegationen 
• Invigning projekt ”kommunkontoret” på Regnbågen 
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