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Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 24 september 2019 kl 08:30 – 12:00

Beslutande

Ledamöter
Kenneth Gustavsson (C), Ordförande
Britt-Marie Johansson (M)
Siv Martinsson (C) ersättare för Eva A Johansson (C)
Cathrine M Rundqvist (C) ej närvarande vid §§ 61, 62, 68, avvek kl 10:45
Yvonne Simonsson (S)
Carina Halmberg (S)
Anders Bengtsson (SD) ersättare för Mattias Petranyi (SD)

Övriga närvarande

Tommy Almström, förvaltn. chef
Mette Glesåen, sekreterare
Patrik Högfelt, förvaltn. controller §§ 61 - 63

Justerare

Siv Martinsson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mette Glesåen

Ordförande
Kenneth Gustavsson
Justerare
Siv Martinsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-25

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen
Underskrift
Mette Glesåen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2019-10-16

§§ 60-69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
Ärendelist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
§ 60

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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5(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
§ 61

Dnr 2019-000006 042

Budgetuppföljning 2019 – delårsbokslut T2
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström tillsammans med förvaltningens
controller Patrik Högfelt föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Socialförvaltningen har i uppdrag att lämna delårsbokslut per 31 augusti med
helårsprognos för år 2019. Övergripande har det varit en relativt intensiv
period i socialförvaltningen.
Det har bland annat varit viss förändring inom ledningsgrupp med nya chefer
inom vård och omsorg samt bistånd ÄO, vilket naturligtvis påverkar
verksamheten på många sätt. Flyttning till nya lokaler inom särskilt boende
och inom boendesstöd samt en daglig verksamhet. De viktigaste händelserna
under perioden är beslut om; digitala signeringslistor, utveckling av
dokumentationen och ett påbörjat analysarbete för Framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM).
Delårsbokslut per 31 augusti 2019 har presenterats i sin helhet för nämnden
på sittande nämndsmöte.
Beslutsunderlag
Powerpoint Delårsbokslut T2 2019 – Budget 2020
Rapport Delårsbokslut 2019 Socialnämnden datumstämplad 2019-09-24
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att för sin del godkänna delårsbokslut 2019.
Socialnämnden ser vikten av att fortsätta arbetet med att genomlysa våra
verksamheter för att nå en balans i nämndens ekonomi och minska sjuktalen.
Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att föra dialog med
kommunchefen utifrån givet underskott.
Expedieras till
KF
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
§ 62

Dnr 2019-000012 041

Budget och mål 2020, plan 2021 - 2022
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström tillsammans med förvaltningens
controller Patrik Högfelt föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Varje nämnd ska i budgetarbetet för år 2020 göra en omvärldsanalys där man
exempelvis kan se på vilka effekter; befolkningsförändringar, förändrad
efterfrågan från brukarna eller förändrad lagstiftning kan få för respektive
nämnds ekonomi.
I nuläget har socialnämnden i uppdrag att skapa verksamhet utifrån en
budgetram på 121 mkr för 2020. Med tanke på kommunens ekonomiska läge
med behov av budgetanpassning med flera mkr är det viktigt att alla är
överens om vilka våra förutsättningar är för att skapa effektiva team på alla
nivåer i förvaltningen.
Socialförvaltningen har stora utmaningar i att minska sina kostnadsnivåer
samtidigt som volymer och svårighetsgrad förväntas öka. Förvaltningen har
även stora utmaningar i att skapa ett arbetssätt som med automatik kan svara
på att vi arbetar med "rätt saker på rätt sätt".
Budget och mål 2020 har presenterats för nämnden på sittande nämndsmöte.
Beslutsunderlag
Powerpoint Delårsbokslut T2 2019 – Budget 2020
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen och trycker på vikten av att arbeta
vidare med nämndens stora utmaningar angående; budgetanpassningar,
volymökningar, kompetensförsörjning och beskrivningar av
effekter/konsekvenser kring dessa frågeställningar.

Expedieras till
KF
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
§ 63

Dnr 2019-000008 753

Föreningsbidrag 2019
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens controller Patrik Högfelt föredrar ärendet muntligt och
skriftligt.
Enligt socialnämndens regelverk för föreningsbidrag så presenteras förslaget
indelat i tre olika klasser från A till C. Fördelningsprincipen som används är
enligt nedan:
•Klass A - Föreningar vars verksamhet i allra högsta grad hjälper och
underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens
verksamhetsområde
•Klass B - Föreningar vars verksamhet i hög grad hjälper och underlättar för
personer som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde
•Klass C - Föreningar vars verksamhet hjälper och underlättar för personer
som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Föreningsbidrag 2019 datumstämplad 2019-09-05
Socialnämndens beslut
Fördelning av föreningsbidrag för år 2019 är enligt nedanstående:
Förening
Edsbygdens SPF
Dals-Eds PRO

Bidrag
6 500 kr
6 500 kr

HRF
Reumatikerföreningen
Attention

3 500 kr
3 500 kr
3 500 kr

Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare
Brottsofferjouren
Personskadeförbundet

1 500 kr
1 500 kr
1 500 kr

Eds FF
Töftedals hembygdsförening
Nössemarks idrottsförening
Totalt

Justerandes signatur

0 kr
0 kr
0 kr
28 500 kr

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
Ger ansvarig handläggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda
parter.
Expedieras till
Förvaltnings controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
§ 64

Dnr 2018-000133 700

Genomlysning av hemtjänsten - uppföljning
Sammanfattning av ärendet
Hemtjänstens enhetschef Jeanette Augustin föredrar ärendet skriftligt och
muntligt.
Hemtjänsten lägger under hösten extra fokus på följande områden:
trygg hemgång, Samhalls inträde i hemtjänsten samt kontaktmannaskap.
Inför uppstart av kommunens nya koncept med trygg hemgång jobbar en
arbetsgrupp med att utforma en del rutiner så att arbetet med vem som gör
vad ska vara känt av de inblandade och upplevas tryggt av brukarna. I
arbetsgruppen ingår enhetschefer för; bistånd, hemsjukvård, korttid och
hemtjänst, liksom kommun rehab och biståndshandläggare. Arbetsgruppen
har utarbetat en rutin där det tydliggörs de olika yrkesgruppernas ansvar. Det
arbetas bland annat på en broschyr som ska lämnas ut till brukaren vid
hemkomst. Brukare/Patienter med demenssjukdom eller mycket stor oro är
exempel på grupper som hemtjänsten inte kommer rikta sig mot när det
gäller trygg hemgång. Planen var att börja erbjuda trygg hemgång som insats
första oktober 2019.
Inledande planeringsmöte med Samhall har förts där båda parter gemensamt
önskat skjuta fram uppstarten till första november istället för första oktober.
Kontaktmannaskap finns i hemtjänsten men dess ansvarsområde och
arbetsuppgifter behöver förankras. Därför kommer hemtjänsten löpande,
med hjälp och stöd av interna krafter, få genomgångar och utbildningar i;
bemötande, genomförandeplaner, riskbedömningar, handlingsplaner samt
uppföljningar.
Beslutsunderlag
Skrivelse Uppföljning hemtjänst hösten 2019 daterad 2019-09-16
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
En uppföljning i ärendet kommer att ske på maj månads nämndsmöte 2020.
Expedieras till
KS för kännedom
Enhetschef hemtjänsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
§ 65

Dnr 2019-000040 730

Upphandling av servicetjänster inom hemtjänsten - info
Sammanfattning av ärendet
Hemtjänstens enhetschef Jeanette Augustin föredrar ärendet skriftligt och
muntligt.
Ett inledande planeringsmöte med Samhall har förts under början av
september där båda parter gemensamt önskar skjuta fram uppstarten till
första november istället för första oktober. Dels för att det är många
frågetecken som måste rätas ut och dels för att Samhall ska hinna planera in
presentationsbesök hos sina nya kunder. I samband med Samhalls
övertagande av hemtjänstens serviceinsatser, städ och inköp, kommer det
frigöras tid hos hemtjänstens verksamhet.
Tiden som frigörs ligger mitt på dagen och kommer dels användas för att
skapa god relation mellan brukare och kontaktman i hemtjänsten, dels även
för ombuden i hemtjänsten som utför uppdrag de har utöver det brukarnära
arbetet. Enhetschefen tror detta kommer leda till såväl bra återhämtningstid
för medarbetarna, från den många gånger hektiska morgonperioden, och
även till en känsla av bättre kvalitet för brukaren då kontakten och
delaktigheten ges mer tid. Den frigjorda tiden kommer även användas till
insatsen trygg hemgång.
Beslutsunderlag
Skrivelse Uppföljning hemtjänst hösten 2019 daterad 2019-09-16
Socialnämndens beslut
Nämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna

Expedieras till
KF för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
§ 66

Dnr 2019-000094 730

Remiss - Hemställan om ändring i
patientsäkerhetsförordningen
Sammanfattning av ärendet
Kommunens MAS (medicinskt ansvarig sköterska) föredrar ärendet
skriftligt.
Remiss från Socialdepartementet gällande hemställan från Socialstyrelsen
och Läkemedelsverket om ändring i patientsäkerhetsförordningen har
inkommit.
Socialstyrelsen har hittills i samråd med Läkemedelsverket beslutat om de
indikationer och de läkemedel som får omfattas av sjuksköterskornas förskrivningsrätt. Liggande förslag är att ändra ansvarsfördelningen genom att
Socialstyrelsen har bemyndigande att ta fram kompetenskrav för
sjuksköterskor för att få förskriva läkemedel och Läkemedelsverket om vilka
läkemedel som sjuksköterskor får förskriva. På detta sätt blir ansvarsfördelningen mellan myndigheterna mer enhetlig på läkemedelsområdet och
myndigheternas kompetens kan nyttjas på ett bättre sätt.
Beslutsförslag till nämnden är att Dals-Eds kommun inte har något att
invända mot ändring i patientsäkerhetsförordningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Hemställan om ändring i patientsäkerhetsförordningen
daterad 2019-09-17
Regeringskansliets Remiss Hemställan om ändring i patientsäkerhetsordningen daterad 2019-07-08
Läkemedelsverkets Hemställan om ändring i patientsäkerhetsordningen
daterad 2019-03-14
Socialnämndens beslut
Socialnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen (KS) är att anta
tjänsteskrivelse Hemställan om ändring i patientsäkerhetsförordningen
daterad 2019-09-17 som remissvar till Socialdepartetmentet.
Expedieras till
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
§ 67

Dnr 2019-000087 704

Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror enligt tobakslagen
på ST1. Alvar Jacobsson i Ed
Sammanfattning av ärendet
Ärendet föredras skriftligt av Dalslands & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet
(DAT) handläggare Yvonne Pettersson.
Enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och liknande produkter får endast den som har
tillstånd bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror. För att beviljas ett
tillstånd krävs enligt 5 kap. 2 § att sökande visar att denna med hänsyn till
sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är
lämplig att utöva verksamhet samt att verksamheten kommer att drivas i
enlighet med de krav som ställs upp i lagen.
Alvar Jacobsson AB har ansökt om tobakstillstånd enligt 5 kap 1 § lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088) om att sälja tobak vid ovan
rubricerat försäljningsställe. Tobakstillståndet är avsett att gälla året runt.
Tillståndsenhetens (DAT) uppfattning är att sökande uppfyller lagen om
tobak och liknande produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet
enligt 5 kap. 2 §. För detaljerad utredning se DAT´s tjänsteskrivelse daterad
2019-08-26.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror enligt
tobakslagen på ST1. Alvar Jacobsson i Ed daterad 2019-08-26.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden i Dals-Eds kommun beviljar Alvar Jacobsson AB, 5561564658, tillstånd att på ST1. Alvar Jacobsson, i Ed tillsvidare bedriva
detaljhandel med tobaksvaror.

Expedieras till
DAT

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
§ 68

Dnr 2019-000007 700

Övriga frågor 2019
Sammanfattning av ärendet
Förvaltnings controller, Patrik Högfelt, har lämnat en muntlig redovisning på
sittande nämndsmöte kring hur förvaltningen räknat fram prislappen på hur
mycket den sparar gällande nämndens tagna beslut om att inte öppna upp en
ombyggd avdelning på Edsgärdet (SN § 49, 2019-06-25) - dvs en avdelning
med 9 platser som ej beläggs under en fyra månaders period.
Nämndens ordförande Kenneth Gustavsson informerade nämnden om en
muntlig inbjudan han fått till sig från kommunals representant. Inbjudan var
om nämndens ordförande kunde tänka sig att medverka vid ett
diskussionsforum kring frågor gällande framtidens äldreomsorg.
Nämndsledamot Yvonne Simonsson (S) lämnar in en skrivelse på sittande
möte innehållande tre frågor som Socialdemokraterna vill ha svar på.
En fråga gäller tidigare fattat beslut (SN § 49, 2019-06-25) angående
personaltäthet. En annan fråga gäller fattat beslut (SN § 48, 2019-06-25)
angående förändring i delegationsordningen. Den sista frågan handlar om
fattade avslagsbeslut på boendeplats inom både särskilt boende (SÄBO) och
lagen om särskild service (LSS) – ”Vad görs och var tar dom vägen?”. Dessa
frågor kommer förvaltningen att lämna skriftliga svar på till kommande
nämndsmöte i oktober.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Socialnämnden
§ 69

Dnr 2019-000010.002

Redovisning av delegationsbeslut 2019
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – augusti 2019
IFO chef Reine Dahlman - augusti 2019
1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - augusti 2019
Socialsekreterare Johnny Axelsson – augusti 2019
Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - augusti 2019
Socialsekreterare Sara Myrberg – augusti 2019
Socialsekreterare Marie Persson - augusti 2019
Socialsekreterare Inga-Lena Dahl Larsson - augusti 2019
Socialsekreterare Simone Geerts - augusti 2019
Biståndsbedömare ÄO; Ellen Hansen Foss & Annika Andersson –
augusti 2019
Dalslands Alkohol och Tobakshandläggare (DAT) – augusti 2019

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut

Justerandes signatur
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