
 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(8) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-25 
 

 

  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 25 juni 2019 kl 08:30 – 10:30 

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, förvaltn. chef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Patrik Högfelt, förvaltn. controller § 50 

Justerare Britt-Marie Johansson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, 2019-06-25 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 47-51 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Britt-Marie Johansson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-25 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-25 Datum då anslaget tas ned 2019-07-16 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kontor 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 47 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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§ 48 Dnr 2019-000061 700 

Personaltäthet  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt. 

Personalkostnader står för drygt 70 % av socialförvaltningens särskilda 

boendes (SÄBO) budget, därför är det viktigt att ha en bemanningsnivå som 

varken är mer eller mindre än den vi behöver för att säkerställa en god och 

säker vård.  

Bemanningen är satt utifrån förvaltningens förutsättningar. En kort 

omvärldsanalys ger att vi har en högre personaltäthet än våra grann- 

kommuner när det gäller SÄBO somatik samt demensboende.  

Tabell 1. 

 Bengtsfors Mellerud Åmål Uddevalla Säffle Snitt 

Genomsnitt 0,68 0,71 0,825 0,60 0,61 0,685 

Somatisk   0,75 0,58 0,58 0,64 

Demens   0,9 0,62 0,64 0,72 

Förslag till beslut är att personaltätheten på SÄBO inom somatik ska vara 

0,65 och på demensboende 0,70. Se tjänsteskrivelse Personaltäthet daterad 

2019-05-29.         

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Personaltäthet daterad 2019-05-29.      

 

Socialnämndens beslut 

Personaltätheten på särskilda boenden inom somatik ska vara 0,65 

Personaltätheten på demensboende ska vara 0,70 

Förändringarna ska genomföras enligt följande: 

● Riskanalys ska genomföras tillsammans med personal och fackliga 

organisationer 

● Boende och anhöriga ska i tidigt skede vara delaktiga i arbetet 

● Personalen ska i tidigt skede vara delaktig i arbetet 

● Genomförandet ska följas upp      

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp                          
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§ 49 Dnr 2019-000062 730 

Anpassning av antal platser inom särskilt boende (SÄBO) och 

korttidsverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt. 

Äldreomsorgen i Dals Eds kommun är under en flerårig ombyggnation och 

omorganisation som beräknas vara färdigställd under 2020. Vilket innebär 

att vi kommer att ha möjlighet till 53 SÄBO platser samt en korttidsav-

delning med sju rum - varav fem rum kan dubbelbeläggas vilket innebär 12 

platser.  Totalt innebär det i dagsläget 65 sängplatser. I dagsläget finns det 42 

fattade beslut om plats i särskilt boende. Befolkningsprognosen visar en 

ökning av äldre personer och vi har då säkerställt att vi har tillräckligt med 

SÄBO platser.  

I dagsläget har Edsgärdet öppnat upp 19 platser, med möjlighet att öppna 

upp 19 platser till i september 2019. Vilket innebär att i september 2019 har 

kommunen 38 platser på Edsgärdet samt 16 platser på Hagalid fram till 10 

februari 2020 då ombyggnation av avdelning Björken på Hagalid påbörjas. 

Björkens brukare kommer då flytta över till Ängens avdelning på Hagalid 

som kommer att ha sju lägenheter. 

Om nio platser på Edsgärdet inte öppnas upp skulle det medföra att 

kommunen har 57 sängar under en period, fördelat på 45 SÄBO platser samt 

7-12 korttidsplatser.   

Förslag till beslut om att avvakta med att öppna upp alla SÄBO platser 

skulle kunna innebära en förändring för brukare och personal, men den 

förändringen bedöms inte leda till någon allvarlig försämring för de boende.        

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Anpassning av antal platser inom SÄBO och kottidsverk- 

samhet daterad 2019-05-29.   

Tjänstskrivelse Förändring socialnämndens delegationsordning daterad 

2019-06-19.     
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Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att uppdra till socialförvaltningen att bedöma hur 

antalet platser kan anpassas till faktiskt behov och genomföra detsamma.  

Uppföljning i ärendet till socialnämnden kommer att ske halvårsvis.     

Socialnämnden antar förslag till revidering av delegationsbeslut gällande 

beslut om plats i särskilt boende för äldre samt beslut om plats i särskilt 

boende för personer med funktionsnedsättning att det ska övergå till 

biträdande socialchef. I samband med att delegationsordningen revideras i 

december kommer ändringen att införas. 

 

För att bli beviljad en demensplats på SÄBO krävs en utredning som stödjer 

behovet. 

 

 

Socialdemokraterna reserverar sig för delbeslut om anpassning platser och 

revidering av delegationsbeslut. Inkommer med skriftlig reservation.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 

KS för kännedom 
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§ 50 Dnr 2019-000007 700 

Övriga frågor 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Muntlig information av förvaltnings controller ges till nämnden angående 

förvaltningens dagsaktuella budgetläge. Fortsättningsvis kommer 

Budgetuppfölning 2019 att tas upp under 2019 års resterande nämndsmöten.   

 

Ledamot Carina Halmberg (S) efterfrågar digitala handlingar till 

arbetsutskottet möten gällande ersättare i arbetsutskottet. Ordförande svarar 

att det inte finns några hinder med att dela ut digitala handlingar till 

ersättarna i arbetsutskottet och det kommer genomföras från och med augusti 

2019. Tidigare har ersättare fått hämta handlingarna på socialförvaltningens 

kontor.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS för kännedom 
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§ 51 Dnr 2019-000010 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 

 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – Maj 2019 

IFO chef Reine Dahlman - Maj 2019  

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - Maj 2019 

Socialsekreterare Johnny Axelsson – Maj 2019 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - Maj 2019 

Socialsekreterare Sara Myrberg – Maj 2019 

Socialsekreterare Marie Persson - Maj 2019 

 

Biståndsbedömare ÄO; Ellen Hansen Foss & Annika Andersson – Maj 2019 

 

LSS; förvaltningschef Tommy Almström – Maj 2019      

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


