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Tjänstepersoner Gunnar Erlandsson, t.f. socialchef 
 Claes Sundén, förvaltningsekonom 

Frida Larsson, administrativ chef 
Anette Karlsson, sektorchef  
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Underskrift ........................................................................................................ 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 
 

§ 116  Fastställande av dagordningen  

§ 117  Presentation av Samverkansamordnare för socialtjänsten i Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda och Melleruds kommuner 

 

§ 118  Information om Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet  
§ 119  Verksamhetsuppföljning för juli 2020  

§ 120  Uppföljning av intern kontrollplan rapport 2/2020 för socialnämnden  

§ 121  Delårsbokslut 2020-08-31 för socialnämnden  
§ 122  Ängenäs särskilda boende, rapport  

§ 123  Taxor enligt alkohollagen (2020:1622 och tobakslagen och liknande produkter  
(LTLP 2018:2088) för 2021 

 

§ 124  Utbildning för socialnämnden  
§ 125  Socialnämndens mål 2021  

§ 126  Information om Covid-19   

§ 127  Rapporter från socialförvaltningen  
§ 128  Rapporter från socialnämndens ledamöter  

§ 129  Redovisning av delegeringsbeslut  
§ 130  Anmälan  

§ 131  Initiativärende om obligatoriska språktest för all personal inom kommunal vård  
och omsorg 

 

§ 132  Initiativärende om krav på motprestation för att uppbära försörjningsstöd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap § 5 
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§ 116 
 
Fastställande av dagordning 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer följande dagordning. 

1.  Fastställande av dagordningen 

2.  Presentation av Samverkansamordnare för socialtjänsten i Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda och Melleruds kommuner 

3.  Information om Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet 

4.  Verksamhetsuppföljning för juli 2020 

5.  Uppföljning av intern kontrollplan rapport 2/2020 för socialnämnden 

6.  Delårsbokslut 2020-08-31 för socialnämnden 

7.  Ängenäs särskilda boende, rapport 

8.  Taxor enligt alkohollagen (2020:1622 och tobakslagen och liknande produkter  
(LTLP 2018:2088) för 2021 

9.  Utbildning för socialnämnden 

10.  Socialnämndens mål 2021 

11.  Information om Covid-19  

12.  Rapporter från socialförvaltningen 

13.  Rapporter från socialnämndens ledamöter 

14.  Redovisning av delegeringsbeslut 

15.  Anmälan 

16.  Initiativärende om obligatoriska språktest för all personal inom kommunal vård  
och omsorg 

17.  Initiativärende om krav på motprestation för att uppbära försörjningsstöd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap § 5 

  
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden fastställer dagordningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 117 Dnr SN 2020/199 
 
Presentation av samverkanssamordnare Socialförvaltningen 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommun 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Mikael Nilsson som är samverkanssamordnare inom Socialförvaltningen med samverkan mellan 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Melleruds kommun presenterar sig till Socialnämnden.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 118   

Information om Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Anna Agdur, enhetschef Dalslands familjerätt- och familjehemsenheten samt Dan-Inge som är 
familjehemssekreterare, är inbjuden för att berätta om verksamhet samt samverkan. 
 
Beskrivning av ärendet 
Dalslands familjerätts- och familjehemsenhet är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, 
Melleruds, Färgelanda och Dals Eds kommuner. Här jobbar socialsekreterare både med 
familjerätt och familjehem. 
Exempel på familjerättsliga arbetsuppgifter är vårdnads- boende- och umgängesutredningar, 
adoptionsärenden och samarbetssamtal. Samarbetssamtal är samtal som erbjuds separerade 
föräldrar i syfte att nå samförståndslösningar kring gemensamma barn, t ex var barnet ska bo 
eller hur umgänget ska se ut. Föräldrarna har möjlighet att skriva ett juridiskt bindande avtal 
kring vad de kommit överens om, om de så önskar. 

Familjehemssekreterarna har som uppgift att tillhandahålla familjehem och kontaktfamiljer åt 
de berörda kommunerna. Som familjehem har man som uppgift att ta emot ett barn eller en 
ungdom i sitt eget hem för stadigvarande boende. Som kontaktfamilj tar man emot ett barn 
mer sällan, kanske ett eller ett par veckoslut per månad. De familjehem som får uppdrag via 
denna enhet erbjuds utbildning och regelbunden handledning. Är ni intresserade av att bli 
kontaktfamilj eller familjehem, anmäl intresse via "Familjehem Sverige", se rubriken 
"Familjehem, jourhem och kontaktfamilj". 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 119 Dnr SN 2020/58 

Verksamhetsuppföljning för juli 2020 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.  

 
Sammanfattning av ärende 

Redovisning av statistik och ekonomi för sektorerna Individ- och familjeomsorgen, Vård 
och omsorg och Stöd och service för juli 2020. 

 
Beslutsunderlag 

• Statistikunderlag 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 120 Dnr SN 2019/363 
 
Uppföljning av intern kontrollplan rapport 2/2020 för socialnämnden  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att  

1. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för Socialnämnden avseende 
rapport 2/2020. 

2. överlämna rapport 2/2020 till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska socialnämnden följa upp hur 
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning 
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor. 

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet 
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen när första prognos redovisas till fullmäktige,  
i samband med delårsbokslut och årsbokslut. 

Beslutsunderlag 

• Socialnämnden uppföljning av intern kontroll 2/2020. 
• Presentation. 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att  

1. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för Socialnämnden avseende 
rapport 2/2020. 

2. överlämna rapport 2/2020 till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
Ekonom socialförvaltningen 
Controller kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 121 Dnr SN 2020/215 
 
Delårsbokslut 2020-08-31 för socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att  

1. godkänna redovisningen av delårsbokslut 2020-08-31 för nämnden. 
2. överlämna delårsbokslut 2020-08-31 till kommunfullmäktige. 

3. uppdra till socialchef/förvaltningen att fortsätta arbeta för en budget i balans. 
 
Sammanfattning av ärendet 

För helåret 2020 spås en prognos med ett underskott om cirka 7,050 mkr vilket är en klar 
förbättring mot det underskott på 11 mkr som prognos 1 visade.  

Avvikelsen mot budget uppgår till cirka 2,4 procent.     

Beslutsunderlag 

• Delårsbokslut 2020-08-31. 
• Presentation. 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att  

1. godkänna redovisningen av delårsbokslut 2020-08-31 för nämnden. 
2. överlämna delårsbokslut 2020-08-31 till kommunfullmäktige. 

3. uppdra till socialchef/förvaltningen att fortsätta arbeta för en budget i balans. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
Ekonom socialförvaltningen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 122 
 
Ängenäs särskilda boende, rapport 
  
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  
  
Sammanfattning av ärendet  

Sektorchefen för vård och omsorg lämnar en aktuell rapport om verksamheten vid Ängenäs 
särskilda boende.    
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen.  
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 123  Dnr SN 2020/310 
 
Taxor enligt alkohollagen (2020:1622) och tobakslagen och liknande 
produkter (LTLP 2018:2088) för 2021 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar taxor enligt alkohollagen 
(2020:1622) och tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088) för 2021 enligt 
föreliggande förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende Alkohollagen 
(2020:1622 och Tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088). Under rådande 
omständigheter (pågående pandemi) är förslaget oförändrade taxor för 2021 förutom tre nya 
taxor gällande förändring av bolagsform. 
 
Beslutsunderlag 
• Förslag taxor enligt alkohollagen (2020:1622 och tobakslagen och liknande produkter (LTLP 

2018:2088) för 2021. 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-21. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige 
antar taxor enligt alkohollagen (2020:1622) och tobakslagen och liknande produkter (LTLP 
2018:2088) för 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 124 
 
Utbildning för Socialnämnden 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att  

1. uppdra till administrativa chefen att ta fram en utbildningsplan för socialnämndens 
ledamöter och ersättare. 

2. uppdraget redovisas vid socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2020. 
3. utbildningarna ska ske innan januari 2021 månads utgång. Enligt § 65 p. 3 (Dnr: SN 

2020/215). 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens ledamöter har behov av utbildning om följande lagar: 
1. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL  

2. Kommunallagen, KL 
3. Förvaltningslagen, FVL  

4. Socialtjänstlagen, SOL  

5. Lagen om vård av unga, LVU  
6. Lagen om vård av missbrukare, LVM  

7. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS  

8. Föräldrabalken, FB  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att  

1. uppdra till administrativa chefen att ta fram en utbildningsplan för socialnämndens 
ledamöter och ersättare. 

2. uppdraget redovisas vid socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2020. 

3. utbildningarna ska ske innan januari 2021 månads utgång. Enligt § 65 p. 3 (Dnr: SN 
2020/215). 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

Administrativa chefen 
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§ 125 Dnr SN 2020/323 
 
Socialnämndens mål för 2021 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att  
1. godkänna presentationen av processen för hur nämndmål ska tas fram på socialnämndens 

sammanträde den 21 oktober 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens styr- och ledningssystem ska en nämnd ta fram mål utifrån fullmäktiges mål.  
Fullmäktige beslutar om nämndernas budgetramar för kommande år i juni. Nämnderna 
anpassar därefter nämndmålen så att de ryms inom tilldelade ramar. Förvaltningschefen 
initierar arbetet. Målen ska tas fram enligt S.M.A.R.T – modellen. Målen redovisas vid 
budgetdialog i september samt fullmäktiges novembermöte året innan budgetåret.  

Kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen som ska  
vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje 
uppföljningstillfälle under året.  
Efter att nämnden tilldelats nämndmål och en budgetram börjar arbetet med att ta fram  
en detaljbudget för budgetåret. I november ska detaljbudgeten vara klar, nämndmål diskuteras 
vid budgetdialog och redovisas på kommunfullmäktiges novembermöte tillsammans med 
nämndens förslag till taxor och avgifter. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden beslutar att  

1. godkänna presentationen av processen för hur nämndmål ska tas fram på socialnämndens 
sammanträde den 21 oktober 2020. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
 
Beslutet skickas till  

T.f. socialchefen 
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§ 126 
 
Information om Covid-19  
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På socialnämndens utskott 2020-04-06, § 35, togs beslutet att förvaltningen löpande under 
pandemin, återkopplar till utskottet och nämnden hur arbetet fortgår avseende tillgång till 
skyddsutrustning, arbetsmiljöfrågor samt informationen till medarbetarna. 

Sektorchefen för Vård och omsorg lämnar en aktuell information. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 127 
 
Rapporter från socialförvaltningen 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Socialchefen rapporterar från sammanträden med mera: 

• Samverkan med Bengtsfors 
Förvaltningsledningsgruppen har haft uppstartsmöte med Bengtsfors angående 
samverkansmöjligheter. Fortsättningsvis kommer möte hållas en gång per månad.    

• Personalomsättning 
Tills nämnden i oktober kommer förvaltningen presentera personalomsättningen inom 
förvaltningen.   

• Process och flöde i olika ärende  
Tills nämnden i oktober kommer förvaltningen presentera flöde-/processschema i ärende, 

• Samverkan Dalsland  
Samverkan Dalsland träffas en gång i månaden tillsammans med Samverkanssamordnare. 
Två gånger per år träffas även presidierna.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 128 
 
Rapporter från Socialnämndens ledamöter 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet  

Socialnämndens ordförande och ledamöterna rapporterar från sammanträden med mera: 

• Mottag av gåva från demensföreningen 
Socialnämndens ordförande informerar om deltagande vid Ängenäs fredag den 18 
september 2020 för mottagande av gåva (konst i form av tavla) från demensföreningen.  

• Invigning av Ängenäs 
Invigning av Ängenäs äger rum på fredag den 25 september 2020. Daniel Jensen (KD) och 
Eva Larsson (S) är inbjudna. Invigningen är anpassat för Covid-19. Landshövdingen kommer 
vara på plats. Kommunfullmäktiges ordförande är värd.  

• Gåva från Lions  
Lions kommer överlämna en gåva till Ängenäs per avdelningen för nyttjande till valfritt 
ändamål.  

• Rekrytering av socialchef  
Rekryteringen av Socialchef pågår.  

• Utbildning i barnkonventionen  
Ann-Sofie Fors (M) och Karin Nodin (C) var den 4 september 2020 på utbildning i 
barnkonventionen i Tingshuset. 

• KPR och KFR 
I tisdags den 15 september 2020 hölls Kommunala pensionsrådet och Kommunala 
funktionshinderrådet. Arbetet fortgår enligt reglemente.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 129 
 
Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstepersoner 
enligt gällande delegeringsordning.  

Besluten ska anmälas till socialnämnden varje månad. Redovisningen innebär inte att 
socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan socialnämnden 
återkalla delegering. 
 
Beslutsunderlag 

• Förteckning över delegeringsbeslut för augusti månad 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 130 
 
Anmälan 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Varje månad anmäler socialförvaltningen handlingar som inkommit och 
bedöms relevanta för socialnämnden att få kännedom om. 

Inkomna handlingar och skrivelser mellan perioden 2020-08-15--09-11: 

• IVO- Klagomål på verksamhet 2020-08-21 

• IVO- Klagomål på verksamhet 2020-08-21 

• Vänersborgs Tingsrätten- skrivelse 2020-08-25 

• Kammarrätten Göteborg - Föreläggande 2020-08-27 

• Förvaltningsrätten Göteborg - Dom 2020-08-28 

• Förvaltningsrätten Göteborg - Dom 2020-09-03 

• JO Riksdagens ombudsmän – Begäran om kopia av handling 2020-09-02 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden godkänner redovisningen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta. 
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§ 131 Dnr SN 2020/330 
 
Initiativärende om obligatoriska språktest för all personal inom 
kommunal vård och omsorg 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att  

1. ge presidiet i uppdrag att bereda förslaget om obligatoriska språktest för all personal inom 
kommunal vård och omsorg. 

2. uppdraget ska redovisas vid socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Liselott Hassel (SD) väcker ett initiativärende och anför följande: 
Alltfler vittnar om bristande språkkunskaper hos personal i vård och omsorg. För att Melleruds 
kommun skall undvika problem av det slaget föreslår Sverigedemokraterna att: Ett obligatoriskt 
språktest införs för all personal i kommunal vård och omsorg 

Beslutet skickas till  

Socialnämndens presidie 
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§ 132 Dnr SN 2020/329 
 
Initiativärende om krav på motprestation för att uppbära 
försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 5 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att  
1. ge presidiet i uppdrag att bereda förslaget om krav på motprestation för att uppbära 

försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 5. 
2. uppdraget ska redovisas vid socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Liselott Hassel (SD) väcker ett initiativärende och anför följande: 

Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av 
nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har 
kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  Om den enskilde utan 
godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som 
anvisats får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon 
utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten. 
Sverigedemokraterna föreslår därför att: 
Socialnämnden beslutar tillämpa kravet på motprestation för att uppbära försörjningsstöd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap § 5. 

Beslutet skickas till  
Socialnämndens presidie 
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