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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 30 januari 2019 kl 14:00 – 16:00 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

  

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltningschef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Jonas Magnusson, förvaltningsekonom § 8 

Justerare Yvonne Simonsson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 5-11 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Yvonne Simonsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-30 

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-30 Datum då anslaget tas ned 2019-02-20 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli, 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-30 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 5 Dnr 10327 
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering ............................. 3 

§ 6 Dnr 2018-000144 700 
Köksutredning - organisation för kost- och måltidsverksamheten ................................ 4 

§ 7 Dnr 2016-000074 700 
Socialnämndens delegationsordning ........................................................................ 5 

§ 8 Dnr 2018-000008 041 
Budget och mål 2019 ............................................................................................. 6 

§ 9 Dnr 2019-000005 700 
Socialnämndens verksamhetsbesök – Hagalid korttids ............................................... 7 

§ 10 Dnr 2019-000007 700 
Övriga frågor 2019 ................................................................................................ 8 

§ 11 Dnr 2018-000018 002 
Redovisning av delegationsbeslut 2018 .................................................................... 9 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(9) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-30 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr 10327  

Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för 

justering 

Sammanfattning av ärendet 

 

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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§ 6 Dnr 2018-000144 700 

Köksutredning - organisation för kost- och 

måltidsverksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommun bedriver fem tillagningskök; Hagaskolans kök, 

Edsgärdets kök, Snörrums kök, Fågelvägens kök och Utsiktens kök. Inom 

omsorgen och viss förskoleverksamhet finns det idag serveringskök där 

förskolepersonal/omsorgspersonal tar emot och serverar mat.  

 

För att försörja skola och omsorg med mat produceras årligen ca 295 230 

portioner i kommunens kök. Skolluncher serveras 175 dagar om året och 

omfattar endast lunchmåltid. För fritidsverksamheten och förskolan 

tillkommer frukost och mellanmål som serveras 240 dagar om året. Mat till 

vårdtagare inom omsorgen omfattar frukost, lunch, dessert och middag under 

årets alla dagar.  

 

Kostenheten har fått i uppdrag att utreda det framtida behovet av 

produktionen av måltiderna inom skola och äldreomsorg i kommunen. Syftet 

är att ta fram underlag för beslut om den långsiktiga planeringen av 

kommunens måltidsverksamhet. 

      

Beslutsunderlag 

Remiss – Köksutredning, organisation för kost och måltidsverksamhet 

daterad 2018-12-07 

Förslag till långsiktig planering av kommunens måltidsverksamhet daterad 

2018-11-30  

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Tommy Almström daterad 2019-01-21      

 

Socialnämndens beslut 

Den centrala frågan för socialnämnden är att kosten tillagas med hög kvalité 

till lägsta möjliga kostnad.  

 

Hur detta organiseras överlämnar socialnämnden till Kommunstyrelsen (KS) 

att avgöra.       

 

Expedieras till 

KS 
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§ 7 Dnr 2016-000074 700 

Socialnämndens delegationsordning  

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt. 

 

Med anledning av att titlarna ”1:e vice ordförande” och ”2:e vice 

ordförande” numera är borttagna i nämnden så är Socialnämndens (SN) 

delegationsordningen i behov av att revideras där dessa titlar finns med.      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ta bort titlarna ”1:e vice ordförande” och ”2:e 

vice ordförande”.  

Där dessa titlar figurerar i Socialnämndens delegationsordning kommer 1:e 

vice ordförande att ersättas med ”ledamot” och 2:e vice ordförande med 

”vice ordförande”.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS för kännedom 
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§ 8 Dnr 2018-000008 041 

Budget och mål 2019, plan 2020 - 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström och förvaltningsekonom Jonas 

Magnusson föredrar ärendet muntligt och skriftligt. 

 

Förvaltningen har de senaste åren arbetat hårt för att nå ekonomisk balans 

och det har gjorts stora insatser från personalens sida för att hantera detta. 

Med den ram som nu ligger innebär det stora utmaningar och 

konsekvenser för verksamheten. Ramen för verksamheten är ca 123,5 

miljoner och förvaltningen har i uppdrag att lägga en budget i balans för 

2019. I sammanställningen som är gjord till dagens möte har 

verksamheten beräknade nettokostnader på 130,6 mkr vilket ger ett 

anpassningsbehov på ca 7 mkr. För att nå balans 2019 krävs det en del 

genomgripande förändringar och beslut av verksamheten. 

Socialnämnden har tidigare fattat beslut om att genomlysa samtliga 

verksamheter i förvaltningen under innevarande mandatperiod.  

 

 

 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Budget 2019 daterad 2019-01-24.   

Verksamhetsplan 2019 Socialnämnden datumstämplad 2019-01-28 

       

 

Socialnämndens beslut 

Antar föreslagen budget för år 2019 och Verksamhetsplan 2019 

Socialnämnden datumstämplad 2019-01-28.      

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 

KS för kännedom 
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§ 9 Dnr 2019-000005 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök – Hagalid korttids 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens (SN) ledamöter gör ett verksamhetsbesök på Hagalids 

nyöppnade korttidsavdelning. Korttidens enhetschef Birgitta Gustavsson 

bjuder på en guidad visar runt i de nya lokalerna.  

Kommunens nya korttidsavdelning har åtta korttidsplatser. Verksamhetens 

mål är att ge vård och omsorg som innehåller inslag av rehabilitering, i 

avvaktan på annat boende, eller växelboende vars syfte är att ge avlastning åt 

anhöriga. Även vård i livets slutskede kan ges på korttidsboendet. Medicinsk 

vård tillgodoses genom tillgång till bland annat sjuksköterska dygnet runt.  

     

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för den guidade rundvandringen och lägger ärendet till handlingarna.      
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§ 10 Dnr 2019-000007 700 

Övriga frågor 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström, redogör för Framtidens vård-

informationsmiljö (FVM), som är ett samarbete mellan Västra Götalands-

regionen och kommunerna i Västra Götaland. FVM är en av regionens stora 

satsningar för att utveckla hälso- och sjukvården. Programmet kommer att 

pågå i många år och möjliggör på sikt moderna och mobila arbetssätt genom 

att förändra de IT-system - inklusive journalsystem - som används av; 

patienter, medarbetare och ledning i vården samt för forskning. FVM ska 

göra det enklare att vara invånare, patient och medarbetare.  
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KS för kännedom 
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§ 11 Dnr 2018-000018 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2018 

Sammanfattning av ärendet 

IFO chef Reine Dahlman 

December 2018 

 

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand 

December 2018 

 

Socialsekreterare Johnny Axelsson 

December 2018 

 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson 

December 2018 

 

Socialsekreterare Marie Persson 

December 2018 

 

Biståndsbedömare; Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss & Annika 

Andersson 

December 2018 

 

LSS - förvaltningschef Tommy Almström 

December 2018 

    

Tf färdtjänsthandläggare Inger-Lise Eriksen 

Lista nr 67 (2018-10-01 t o m 2018-12-31) 

  

Färdtjänsthandläggare Mette Glesåen 

Lista nr 68 (2019-01-01 t o m 2019-01-24) 

 

  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.            

 

 


