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§ 30 Dnr 10154  

Godkännande av dagordning, val av justerare och tid för 

justering 

 

Förslag till dagordning föreligger. Val av justerare samt tid för justering 

utsedd. 

 

 

 

 

 

 

Socialnämndens beslut 

 

 Socialnämnden godkänner dagordning och val av justerare.   
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§ 31 Dnr 2017-000002.042 

Budgetuppföljning 2017 – 1:a kvartalet 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.  

 

Prognosen för årets första kvartal blir sammantaget ett underskott på drygt 

1,6 mkr. I och med årets första kvartal uppföljning redovisas muntligen ett 

flertal differenser jämfört med budget.  

 

Det prognostiserade underskottet beror bland annat på att; IFO har tilldelats 

en låg budget för insatser, oförutsedd tillsättning av extrapersonal inom LSS 

samt ett överklagat assistans beslut som tidigare varit ett gynnande beslut 

hos Försäkringskassan.   

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning 2017 – kvartal 1/ Socialnämnden    

 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden bedömer i nuläget att det inte går att göra några omedelbara 

förändringar som kan medföra lägre kostnader. 

 

Uppdrar till förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan för att nämnden 

ska nå ett noll resultat. Handlingsplanen delredovisas på kommande 

arbetsutskottsmöte i maj som sedan lämnas över till kommunstyrelsen (KS).  

 

Presentation av överlämnad handlingsplan kommer att ske på 

socialnämndens möte i maj.   

     

 

Expedieras till 

KSAU 

Förvaltningschef 
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§ 32 Dnr 2017-000003.041 

Budget och mål 2018, plan 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.  

 

Kommunens samtliga nämnder och styrelser har inlämnat budgetförslag för 

behandling på kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) möte den 19 april 

2017. Budget 2018, plan 2019-2020 kommer att beslutas på 

kommunfullmäktiges (KF) junimöte 2017. Se tjänsteskrivelse 

Tjänstemannaberedning budget 2018, plan 2019-2020 daterad 2017-03-22. 

 

Nämnden tar del av lämnat remissyttrande innehållande åtgärdsförslag med 

tillhörande konsekvensbeskrivning för att anpassa nämndens verksamheter 

till tilldelade preliminära ramar.      

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens yttrande budget - 18  

 

 

 

 

Socialnämndens beslut 

Tagit del av muntlig och skriftlig redovisad information.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

"[Skriv här]"  
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§ 33 Dnr 2017-000027.700 

Taxor och avgifter 2018 (SN) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström samt förvaltningsekonom Jonas 

Magnusson föredrar ärendet muntligt. 

 

I dagsläget jämkar socialnämnden avgifterna för den enskilde som bor på 

särskilt boende inom Dals-Eds kommun så den har 750kr kvar efter att denne 

betalt kommunens avgifter. 

 

Frågan har kommit upp om hur alternativen ser ut om 750kr regeln tas bort. 

För detaljerad information se tjänsteskrivelse Jämkning av avgifter för 

särskilt boende daterad 2017-03-06.  

 

     

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av skriftlig och muntlig information gällande 750kr regeln.  

Ett slutgiltigt underlag för beslut gällande 750kr regeln kommer att 

presenteras på juni månads nämndsmöte. 

Uppdrar till förvaltningen att på kommande nämndsmöte i maj få presenterat 

för sig om andra områden där taxor och avgifter för år 2018 kan komma på 

tal att justeras.   

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 
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§ 34 Dnr 2015-000113.730 

Äldreomsorgsplan 2017 - 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.  

 

Av Socialtjänstlagen framgår att kommunen ska planera sina insatser för 

äldre (SOL 5 kap 6§). Planeringen ska göras i samverkan med hälso- och 

sjukvården samt andra samhällsorgan och involvera brukarorganisationer. 

Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att; styra, förändra och förbättra 

kommunens äldreomsorg. Den ska redovisa kommunens ambitioner med 

uppsatta mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen. Grunden utgörs av 

de politiska målen, visioner och uppdrag som antagits av kommun- 

fullmäktige och omsorgsnämnden. Under perioden 2017 till 2022 ska planen 

vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga besluten, men också 

finnas med i det dagliga arbetet. Planen ska vägleda verksamheternas 

utveckling de närmaste åren.  

 

Socialchefen fick i uppdrag av nämnden att arbeta fram en ny äldreomsorgs-

plan och ett remissutkast lämnades över till berörda parter för att få 

möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden har beaktats och en samanställning 

har redovisats för nämnden.     

 

Beslutsunderlag 

Äldreomsorgsplan 2017 - 2022     

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar Äldreomsorgsplan 2017-2022 

Uppdrar till förvaltningen att komma in med en prioriteringsplan gällande 

utvecklingsområden inom äldreomsorgen för planperioden 2017-2022. 

Socialnämnden rekommenderar kommunfullmäktige (KF) att göra ett 

programförslag utifrån antagen äldreomsorgsplan för 2017-2022.   

 

Expedieras till 

KF 

SN ledningsgrupp 
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§ 35 Dnr 2017-000043.700 

Strategi för minskat utanförskap 

Sammanfattning av ärendet 

 Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har remitterat förslag angående 

strategi för minskat utanförskap till socialnämnden. I Kommunens 

Utvecklingsplan 2016-2018 anges tre övergripande mål; Attraktivitet, 

Hållbarhet och Delaktighet. Vidare beskrivs det att kommunen aktivt ska 

arbeta för minskat utanförskap och verka för social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet.  

 

Syftet med strategin för minskat utanförskap är att den ska fungera som en 

vägledning för att kommunens samtliga verksamheter lättare ska kunna ta 

fram och formulera mål och aktiviteter i sina respektive verksamhetsplaner 

för minskat utanförskap. Verksamheternas mål och aktiviteter blir varje 

enhets handlingsplan. Målgruppen för strategin finns i alla åldrar upp till 65 

år och är uppdelad i tre kategorier kopplade till tre olika typer av aktivitets-

områden. Ett förslag till handlingsplan har arbetats fram, se skrivelse 

Strategi för minskat utanförskap daterad 2016-11-21.      

 

Socialnämnden har under våren 2017 sett en förändrad trend gällande ökade 

kostnader för försörjningsstöd och förordar ett annat riktvärde gällande 

jämförelsenivån, där målet istället är en kontinuerlig sänkning av föregående 

mätpunkts resultat. I övrigt är nämnden positivt inställd till strategin.  

 

Beslutsunderlag 

Socialnämndens yttrande ”Strategi för minskat utanförskap” daterad 2017-

04-25.   

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande ”Strategi för 

minskat utanförskap” daterad 2017-04-25 som sin egen.   

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 
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§ 36 Dnr 2016-000102.700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2017 – LSS personlig 

assistans 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för personlig assistans med särskild service för vuxna enligt LSS 

(lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), Annika Andersson 

föredrar ärendet muntligt.  

Om du är under 65 år och har stora och varaktiga funktionshinder som gör 

att du behöver hjälp med dina så kallade grundläggande behov kan du 

ansöka om personlig assistans. Det görs då först en bedömning om du tillhör 

personkretsarna i LSS, om du gör det bedöms dina grundläggande behov.  

Syftet med personlig assistans är att du som har en omfattande funktions-

nedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av 

personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet. 

Assistenterna hjälper dig dels med grundläggande behov som att tvätta och 

klä dig, äta och kommunicera, dels med andra personliga behov vilket kan 

vara fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, 

utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare.  

Målet är att du ska kunna leva som andra. Stödet ska vara personligt 

utformat. 

Enhetschefen delar bland annat med sig av en medarbetarenkät där de som 

svarat över lag hade en positiv inställning till sitt arbete. Även en 

brukarenkät som gjordes under år 2015 uppvisade mycket nöjda brukare. 

    

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tackar för redovisningen från verksamhetsansvarig och 

lägger den till handlingarna.   
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§ 37 Dnr 2017-000004.700 

Övriga frågor 

Nämndledamot Gun Holmquist (KD) efterfrågar en uppdatering gällande 

samverkan mellan primärvård och kommunen. Förvaltningschefen ger bland 

annat information om den nya lagstiftning som kommer att gälla från och 

med år 2018 - ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”.  

 

Nämnden ser ett stort problem i att inte kunna lita på att ladda upp sina 

handlingar på sittande nämndsmöten i kommunens lokaler. Ibland fungerar 

det och ibland fås det bara upp vissa delar av ärenden på det sittande mötets 

ärendelista. Problemet kan bland annat bestå av att det inte finns kontakt 

med server, eller att det inte går att ladda upp vissa filformat på ett enkelt 

och entydligt sätt. 

 

Expedieras till 

KF 

IT avdelningen 
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§ 38 Dnr 10155  

Meddelande 

Statistik 
Individ- och familjeomsorgen – mars 2017 

Beläggningsstatistik Hagalid & Edsgärdet – mars 2017 

 

 

Rapport 
Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende –  

2017-04-04 

 

 

Övrigt 

     

 

 

 


