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§ 27 
 
Fastställande av dagordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående. 

 
1.  Fastställande av dagordning 

 
2.  Rätt till heltid – genomförande plan 

3.  Redovisning öppna ärenden 13 februari 2018 
 

4.  Redovisning avslutade ärenden 1 augusti 2017 - 13 februari 2018 
 

5.  Redovisning av synpunkter och klagomål inkomna inom 
socialnämndens verksamhet 
 

6.  Redovisning av inkomna Lex Sarah rapporter 2017  
 

7.  Information från sektorchefen, stöd och service 
 

8.  Bokslut 2017 
 

9.  Revisionsrapport - Nämndernas ekonomiska styrning 
 

10.  Avtal Handläggarteam – LSS 
 

11.  Rapporter från förvaltningen 
 

12.  Rapporter från socialnämndens ledamöter 
 

13.  Delegationsärenden 
 

14.  Anmälan 
 

15.  Ansökning om omregistrering i nytt bolag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
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§ 28 

Rätt till heltid – genomförandeplan  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreslagen tidplan för införande av rätt till 
heltid. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har antagit en plan för rätt till heltid. Utifrån denna plan skall 
socialnämnden ta fram en tidplan för införande inom nämndens verksamheter 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan för införande av rätt till heltid 
inom socialnämndens verksamheter. I arbetet har representant från kommunal 
funnits med. 

Förslag på tidplan 

Generellt 

Rätt till heltid innebär önskad tjänstgöringsgrad. 

Årsarbetstid kommer att tillämpas i samband med införandet av önskad 
tjänstgöringsgrad. Årsarbetstid tillämpas sedan många år inom sektor Stöd och 
Service. 

Tillsvidare anställda kommer erbjudas möjligheten att önska tjänstgöringsgrad. 

Nyanställd tillsvidare anställd personal med adekvat utbildning kommer erbjudas 
möjligheten till önskad tjänstgöringsgrad.  

Utbildning i schemaläggning kommer ske innan respektive sektor påbörjar 
införandet. 

Tidplan 

1 oktober 2018 

Alla tjänster som annonseras ut skall vara heltid. 

1 november 2018 

Rätt att önska tjänstgöringsgrad införs inom sektor Stöd och Service. Nattjänster 
kan önska upp till 80% och personlig assistans berörs inte i detta skede. 

1 april 2019 

Rätt att önska tjänstgöringsgrad införs inom sektor Vård och Omsorg. Nattjänster 
kan önska upp till 80%. 

1 januari 2020 

Rätt att önska tjänstgöringsgrad införs inom sektor IFO samt nattjänster och 
personlig assistans. 

Tjänster inom personlig assistans är knutna till brukare varför det behövs 
ytterligare utredningstid innan rätt till önskad tjänstgöringsgrad införs. 

När det gäller nattjänster så har många kommuner valt att avvakta med att införa 
önskad tjänstgöringsgrad. Förvaltningen behöver utreda vidare vad en heltid 
innebär för rena nattjänster utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. 

Kommunal önskar att nattjänsterna följer övrig tidplan och att detta inte skjuts på 
till 1 januari 2020. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Innan all personal gjort sina val samt hur respektive verksamhets schema är klart 
är det svårt att med exakthet uttala sig om de ekonomiska konsekvenserna. 
Erfarenheterna från kommuner som redan infört rätt till heltid pekar entydigt på en 
ökad kostnad på ca 2 % av nuvarande personalkostnad. Detta motsvarar en ökad 
kostnad på ca 3 mnkr för socialnämnden. Det kan tillkomma kostnader om ca 1 
mnkr för bildandet av en kommungemensam bemanningsenhet.  

En bemanningsenhet är nödvändig för att chefer/samordnare skall kunna hantera 
den ökade administration det innebär att få ut den överkapacitet i tid, som rätt till 
heltid kommer innebära. 

Risk- och konsekvensanalyser 

I samband med införandet kommer risk- och konsekvensanalyser att genomföras 
på respektive enhet. En projektledare är på gång att anställas och kommer att vara 
behjälplig i detta arbete. 

Sammanfattning 

Införandet av rätt till heltid kommer påverka hela förvaltningen under en 2-års 
period. Antar socialnämnden föreslagen tidsram kommer huvuddelen av personalen 
kunna välja önskad sysselsättningsgrad inom 13 månader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutet skickas till 

Diariet  
Kommunstyrelsen 
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§ 29 

Redovisning av öppna ärenden 13 februari 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom socialnämndens verksamhetsområde sker en fortlöpande uppföljning av 
öppna ärenden genom att förteckningar över oavslutade ärenden regelbundet 
lämnas ut till samtliga handläggare för genomgång och åtgärd. Varje handläggare 
kan även själv kontrollera sina ärenden direkt i det digitala 
ärendehanteringssystemet W3D3. 

Socialchefen ska två gånger per år redovisa alla öppna ärenden till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Öppna ärenden socialförvaltningen 13 februari 2018 
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§ 30 

Redovisning avslutade ärenden 1 augusti 2017 – 13 februari 
2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen ska två gånger per år redovisa alla avslutade ärenden till 
socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avslutade ärenden socialförvaltningen 2017-08-01 – 2018-02-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 
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§ 31   Dnr:   

Redovisning av synpunkter och klagomål inkomna inom 
socialnämndens verksamhetsområde  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialchefen har att redovisa inkomna synpunkter och klagomål inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Till nämnden har det inkommit 9 synpunkter 
som redovisas här. Det noteras att två av synpunkterna har inkommit via 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), en från personal, en från brukare och 
rastrerande synpunkter från anhöriga.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2018 
Sammanställning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
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§ 32   Dnr:  

Redovisning av inkomna Lex Sarah rapporter 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 har det inkommit 13 rapporter gällande Lex Sarah. Efterföljande 
rapporter har i avslutats i 8 fall. Utredning pågår i resterande fem fall. 

Fem rapporter har sitt ursprung i individ- och familjeomsorg. Fyra rapporter 
vardera har sitt ursprung i vård och omsorgssektorn respektive stöd och 
servicesektorn. Flera av rapporterna behandlar frågeställningar av bemötande 
karaktär. Ett annat tema som återkommer är förmågan och möjligheten att förutse 
förändringar i sjukdomsbilden för personer med demenssjukdom och samverkan 
med andra vård instanser i samband med detta. 

Ett tredje återkommande tema är administrativa rutiner i samband med 
handläggning av olika ärenden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2018 
Sammanställning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beslutet skickas till  
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§ 33   Dnr:  

Information från sektorchefen, stöd och service 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchefen för stöd och service redogör för sektorns verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till  
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§ 34   Dnr:  

Bokslut 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner och fastställer bokslutet för 2017 samt begär att 
underskottet inte ska belasta 2018   

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens resultat för 2017 visar på ett underskott mot budget med 
7 250 tkr. Resultatet påverkas positivt av att intäkterna för ensamkommande 
överstiger kostnaderna med drygt 2 mnkr. Inom vård och omsorg genomfördes 
planerad ökning av personaltäthet och utökning med fyra platser på 
Fagerlidshemmet med start april/maj. Den senare schemastarten har inneburit ett 
positivt resultat med knappt 1,2 mnkr. 

Inom individ- och familjeomsorg har kostnaderna för placeringar av både barn och 
vuxna överskridit budget med 6 mnkr. Även under 2017 har individ- och 
familjeomsorg haft problem med att rekrytera personal med socionomkompetens. 
Det har även under 2017 inneburit stora kostnader för denna personalkategori i 
form av anställningar på konsultbasis. Merkostnaden jämfört med vakanserna inom 
sektorn är cirka 5 mnkr.  

Inför 2017 fick sektorn vård och omsorg förstärkning med cirka 5 mnkr, utöver 
ordinarie ramuppräkning, fördelat mellan särskilt boende och hemvården. Orsaken 
till ramförstärkningen var ett stort tryck på platser i särskilt boende och 
korttidsvård under åren 2015 och 2016. Behovet av demensvård var också stort. 
Hemvården har också haft en ökning av både antal brukare och omfattning under 
flera år. 

Sektorn stöd och service gör sammantaget ett överskott med 1,7 mnkr. 

Målen nås helt eller delvis. Vissa av målen kan inte läsas av då nationell statistik 
ännu inte kommit. 

Förvaltningen tittar på åtgärder så att vissa mål kan följas varje månad. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnden – bokslut 2017 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  

Diariet 
Kommunstyrelsen 
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§ 35   Dnr: SN 2018/60.007 

Revisionsrapport – Nämndernas ekonomiska styrning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag på svar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har via Pwc granskat nämndernas ekonomiska styrning. 
Nämnderna ges möjlighet att lämna synpunkter och åtgärdsförslag utifrån vad som 
framkommit i rapporten. 

Beskrivning av ärendet 

Revisionsrapporten granskar frågan ”Fungerar nämndernas ekonomiska styrning på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt?” 

Pwc konstaterar i sin sammanfattande bedömning att nämndernas ekonomiska 
styrning endast delvis har fungerat på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

I rapporten konstateras att det inte i budgetarbetet har tagit hänsyn till 
socialnämndens fleråriga underskott. Det konstateras också att socialnämnden först 
2017 tagit fram en handlingsplan för att klara det ekonomiska åtagandet. 

Socialnämndens svar 

Socialnämnden delar slutsatsen i rapporten att större hänsyn bör tas till nämndens 
ekonomiska situation.  

Socialnämnden kan bli bättre på att visa hur kostnadsutvecklingen generellt ser ut i 
riket. Te x att kostnadsutvecklingen för familjehems-/hvb placeringar för 
barn/ungdomar/per invånare 0-20 år, ökat med i genomsnitt 33 % i riket från 
2012-2016. Räknat i kronor är ökningen än större då antalet invånare i åldern 0-20 
år ökat med över 4 % under 2012-2016. Liknande kostnadsutveckling finns även 
för missbruksvården. 

Genom att visa på utvecklingen i riket så bör det också få genomslag/förståelse för 
den lokala kostnadsutvecklingen i samband med budgetarbetet. 

Socialnämnden behandlande vid sitt sammanträde i januari en ekonomisk rapport 
som visar på nämndens ekonomiska utmaningar fram till 2022. I rapporten finns 
också tänkbara åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen. 

Flera av de tänkbara åtgärderna är igång och ytterligare åtgärder kommer tas upp 
vid nämndens sammanträde i mars och april. 

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 31 januari 2018 att ta upp det 
ekonomiska läget med kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2018 
Följebrev från kommunrevisionen 
Revisionsrapport – Nämndernas ekonomiska styrning daterad december 2017 
 
 
Beslutet skickas till 

Diariet  
Kommunstyrelsen 
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§ 36   Dnr: SN 2018/61.701 

Avtal – Handläggarteam LSS 
Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna avtal för gemensamt Handläggarteam LSS. 

2. Socialnämnden ger socialchefen i uppdrag att teckna avtal med Åmåls Kommun 
enligt bifogat avtalsförslag  

Sammanfattning av ärendet 

Fyra Dalslandskommuner samarbetar runt handläggningen av LSS-insatser. 
Föreligger nytt uppdaterat avtal som är en fortsättning på tidigare avtal. 

Beskrivning av ärendet 

Fyra Dalslandskommuner samarbetar runt handläggning av LSS-insatser. 
Samarbetet fungerar mycket bra och tidigare avtal behöver uppdateras. Nytt avtal 
är upprättat som bygger på det gamla avtalet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Avtalskostnaderna följer löneutvecklingen. Nackdelen för nämnden är att denna 
kostnad i budgetarbetet räknas upp med 1 % jämfört med 3 % om handläggaren 
varit anställt i socialförvaltningen. Denna konsekvens avser allt samarbete som inte 
har Mellerud som utgångspunkt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2018 
Avtalsförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 

Diariet  
Avtalspartner  
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§ 37 

Rapporter från förvaltningen 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Dagverksamheten för dementa börjar få effekt på verksamheten vilket syns i 
minskat antal bifallsbeslut 

Verksamheten fortsätter att digitaliseras. ProCapita ersätts av LifeCare under våren 
2018. Mobilomsorg införs under hösten 2018. Införandet av digitala signeringslistor 
fortsätter. 

Socialförvaltningen kommer att vara med på rekryteringsmässa i Trollhättan den 26 
februari. 

Förvaltningen har besökt Unga Vuxna i Åmål vilket är en öppenvårdsenhet för att 
samla nya intryck. 

Automatisering av verksamheten fortsätter. Aktuellt för tillfället är fakturering av 
tillsynsavgifter.   
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§ 38  

Rapporter från Socialnämndens ledamöter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning.  
 
 
Michael Melby 

29/1  Samverkan Dalsland 

8/2   IVO konferens – kommande inriktning 

12-13/2 Budgetberedning 2019 

14/2 Socialnämndens utskott 

16/2 Samordningsförbundet 
 
Daniel Jensen 

12-13/2 Budgetberedning 2019 

14/2 Socialnämndens utskott 
 
Karin Nodin 

14/2 Socialnämndens utskott 
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§ 39  

Delegeringsärenden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit viss beslutsrätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten skall anmälas till 
socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller 
fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla lämnad delegering. 

Beskrivningen av ärendet 

Underställda delegationsärenden fattade under perioden 1 januari 2018 – 31 
januari 2018 redovisas för nämnden. 
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§ 40 

Anmälan  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna domar och beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 6 februari 2018, där rätten 
avslår överklagandet av beslut från socialnämnden den 25 oktober 2017 gällande 
ekonomiskt bistånd.  
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§ 41   Dnr: SN  

Ansökan omregistrering i nytt bolag  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att bevilja Kanya Tipmungs Thai AB org.nr. 556866-5227 
stadigvarande tillstånd att få servera starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt 
spritdrycker till allmänheten enligt 8 kap 2 § alkohollagen.  Servering får ske i 
serveringslokalen mellan kl 11.00–01.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Kanya Tipmungs Thai AB har ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

Utredarens överväganden 

Kanya Tipmung har under åren utökat sin verksamhet under aktiebolaget Kanya 
Tipmungs Thai AB orgnr 556866-5227. Kanya Tipmung startade sin verksamhet i 
Mellerud 2008-02-01 och det har inte funnits några oegentligheter under hela den 
tid som sökande drivit verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Utredning daterad 16 februari 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 

Diariet  
Alkoholhandläggaren 


