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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum

2019-10-22

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 22 oktober 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)
Monica Sandström (S) ersättare för Yvonne Simonsson (S)
Carina Halmberg (S)
Mattias Petranyi (SD)

Övriga närvarande Mette Glesåen, sekreterare
Patrik Högfelt, förvaltn. controller §§ 70-71

Justerare Carina Halmberg

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli, 

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 70-79
Mette Glesåen

Ordförande
Kenneth Gustavsson

Justerare
Carina Halmberg 

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2019-10-22

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-23 Datum då anslaget tas ned 2019-10-14

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli

Underskrift
Mette Glesåen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Ärendelist
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§ 70 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



Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

6(15)
Sammanträdesdatum

2019-10-22

§ 71 Dnr 2019-000013 043

Taxor och avgifter 2020 (SN)

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningscontroller Patrik Högfelt föredrar ärendet muntligt och skriftligt.

Taxor och avgifter för socialnämnden revideras årligen. Revideringen är till 
vissa delar beroende av att regeringen fastställer ett nytt prisbasbelopp för 
2020 (47 300kr, dvs 800kr högre än 2019), på grundval av ändringarna i det 
allmänna prisläget. Detta gäller förbehållsbeloppen.

Därutöver lämnas ett antal övriga förslag på ändringar och kompletteringar 
av de aktuella avgifterna. Socialnämndens förslag ska i ett senare led 
beslutas av kommunfullmäktige (KF) innan avgifterna blir gällande.

Avgiften för; hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård 
samt förbrukningsartiklar får per månad uppgå till maxtaxan 2 125,35 kr per
månad. Förslag till taxor och avgifter 2020 har presenterats för nämnden.  

     

Beslutsunderlag

Skrivelse Taxor och avgifter 2020 Socialnämnden daterad 2019-10-16

     

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar att anta de föreslagna avgifter som presenterats för 
år 2020       

Expedieras till

SN ledningsgrupp

KF

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 72 Dnr 2019-000012 041

Budget och mål 2020, plan 2021 - 2022

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningscontroller Patrik Högfelt föredrar ärendet muntligt.

SKL´s beräkningar påvisar att Dals-Eds kommun, om regeringens 
proposition om förändrad kostnadsutjämning beslutas i riksdagen i 
november, kommer tillföras ca 11-12 mkr ytterligare i 
kostnadsutjämningsbidrag för 2020 och framåt.

Då fördelningen av ramarna utifrån ett generellt kommunövergripande 
perspektiv inte har gjorts med analys av nuläget och slutsatser så behöver 
arbetet inom varje verksamhet och förvaltning med att definiera och 
kvalitetssäkra grunduppdraget fortgå. Detta innebär att varje behov om 
omfördelning av ramarna ska underbyggas med analyser och slutsatser 
utifrån de kritiska kvalitetsfaktorer med tillhörande indikatorer som varje 
verksamhet har tagit fram. Fokus för dessa är kommunens tre framtagna 
nyttoeffekter; kund- medarbetare- och ekonomi.

     

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Reviderade planeringsförutsättningar budget 2020, plan 
2021-2022 för remiss till nämnder och styrelse daterad 2019-10-02

PPT Kvalitetsfaktorer och handlingsplan

SOCIALNÄMNDEN Ramar 2020 per ansvar inkl anpassning 2019 & 2020   

Socialnämndens beslut

Socialnämnden ser med lättnad att framtida anpassningar nu inte läggs på 
förvaltningen.

Socialnämnden vill att kommunen tar större hänsyn till de intäkter som faller
ut sent på året gällande LSS utjämningssystem och viss del av detta bör 
tillfalla socialförvaltningen.

Socialförvaltningen ska till nästkommande nämndsmöte sammanställa 
konsekvenser av de anpassningar förvaltningen bär med sig från år 2019 som
inte är infriade.              

Expedieras till

SN ledningsgrupp

KS   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 73 Dnr 2019-000062 730

Anpassning av antal platser inom SÄBO och 
korttidsverksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet skriftligt.

Nämnden har fått svar redovisade utifrån skrivelsen Frågor till socialnämnd 
2019-09-24 angående fattade beslut från Socialdemokraterna 
datumstämplad 2019-09-24.

Förvaltningschefen har sammanställt svar på frågorna i tjänsteskrivelse 
Fråga i socialnämnd angående beslut om personaltäthet se beslut § 48, 
190625 daterad 2019-10-09.     

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av redovisade svar från förvaltningen och lägger den 
till handlingarna.        

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 74 Dnr 2019-000108 700

Missiv- Remiss Vision och utvecklingsplan Dals-Eds kommun
(Vision 2035 och Utvecklingsplan 2020-2023)

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen (KS) och nämndernas arbetsutskott har efter en 
visionskonferens den 29-30 januari 2019 startat upp arbetet med kommunens
långsiktiga vision samt utvecklingsplan för den innevarande 
mandatperioden. 

Visionen, Dals-Ed - Den naturliga hållplatsen, syftar till att ange en 
inriktning för kommunens utveckling och beskriva det tillstånd kommunen 
vill uppnå år 2035. Utvecklingsplanen med tillhörande handlingsplan, syftar 
till att konkretisera och förverkliga visionen som är långsiktig och ska gälla 
till 2035. Utvecklingsplanen har också ett långsiktigt perspektiv men gäller 
per mandatperiod. Handlingsplanen ska följas upp årligen i samband med 
ordinarie uppföljning. 

Visionen, tillsammans med den kommande revideringen av kommunens 
värdegrund, ska genomsyra kommunens ledning och styrning. När vision 
och utvecklingsplan är fastställt i kommunfullmäktige (KF), den 13 
november 2019, finns utgångspunkterna på plats för enheternas viktiga 
verksamhetsutveckling.  

Förslag till Vision 2035 och Utvecklingsplan 2020-2023, föreligger som 
beslutsunderlag och efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 
(KSAU) har underlaget skickats på remiss till samtliga nämnder och 
partigrupper för synpunkter.  

Förslag till beslut är att Socialnämnden inte har något tillägga eller erinra 
om i liggande remiss.           

Beslutsunderlag

Missiv – Remiss Vision och utvecklingsplan Dals-Eds kommun 

Utvecklingsplan - arbetsutkast samt Dals-Ed – Den naturliga hållplatsen  

Tjänsteskrivelse Remissvar daterad 2019-10-21   

Socialnämndens beslut

Socialnämnden har inget att tillägga eller erinra om i den föreslagna Vision 
2035 och Utvecklingsplan 2020-2023.             

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Expedieras till

KF
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§ 75 Dnr 2019-000093 700

Socialnämndens sammanträdesdagar 2020

Sammanfattning av ärendet

Förslag till sammanträdesdagar år 2020 är upprättad för socialnämndens 
arbetsutskott samt socialnämnden enligt skrivelse daterad 2019-10-02.       

Beslutsunderlag

Skrivelse Socialnämndens sammanträdesdagar 2020 daterad 2019-10-02      

Socialnämndens beslut

Socialnämnden antar föreslagna sammanträdesdagar enligt skrivelse 
Socialnämndens sammanträdesdagar 2020 daterad 2019-10- 02 med 
undantag av 18 juni som flyttas bak en dag till den 17 juni. 

Vidarebefordra föreslagna sammanträdesdagar till bland annat 
kommunstyrelsen (KS) för att i mesta möjliga mån kunna synkronisera olika 
beslutsprocesser.     

Expedieras till

KS

FOKUS

SN ledningsgrupp

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 76 Dnr 2019-000041 700

Patientsäkerhetsberättelse 2018 /  Socialförvaltningen DEK

Sammanfattning av ärendet

Kommunens MAS (medicinskt ansvarig sköterska) Stina Leander föredrar 
ärendet muntligt och skriftligt.

Enligt PSL, Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, ska vårdgivaren senast 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Så länge det går att 
utläsa de uppgifter som anges i PSL och i SOFSF 2011:9 finns inget hinder 
för en vårdgivare att upprätta sin kvalitets-och patientsäkerhetsberättelse i ett
och samma dokument. Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de 
resultat som uppnåtts under året.

Socialnämnden bad om en uppföljning (SN § 26 2019-03-25) i ärendet på 
dagens nämndsmöte för att se hur långt förbättringarna har kommit gällande 
patientsäkerheten.      

Socialnämndens beslut

Tar del av arbetet med de övergripande målen för år 2019 och lägger 
Patientsäkerhetsberättelse 2018 till handlingarna.     

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

13(15)
Sammanträdesdatum

2019-10-22

§ 77 Dnr 2019-000005 700

Socialnämndens verksamhetsbesök 2019

Sammanfattning av ärendet

Kommunens MAS (medicinskt ansvarig sköterska) Stina Leander föredrar 
ärendet muntligt.

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som 
erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns MAS.

Om du som patient har utsatts för allvarlig skada, eller risk för allvarlig 
skada, i samband med vård och behandling har MAS ansvar för att anmäla 
till Socialstyrelsen.

MAS ska se till att lagar och författningar följs och följer också kontinuerligt
upp verksamheten för att säkra kvaliteten.

Den MAS har inte något egentligt ansvar för den individuella vården, men 
ansvarar för att det finns rutiner och riktlinjer som avser den vård och 
behandling som du som patient ges samt de krav som ställs på bland annat 
läkemedelshantering, dokumentation och avvikelsehantering.     

Socialnämndens beslut

Tar del av informationen och lägger den till handlingarna.      

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 78 Dnr 2019-000007 700

Övriga frågor 2019

Sammanfattning av ärendet

Kommunens HR-konsult, Sara Ekelund, ger nämnden en muntlig 
information kring den så kallade Heltidsresan. Att arbeta heltid kan vara 
viktigt för den enskilde individen. Genom att gå från deltid till heltid ökar 
inkomsten varje månad som i sin tur även leder till en högre pension. 
Heltidsarbete kan vara en viktig delstrategi för att möta välfärdens 
omfattande rekryteringsbehov. I samband med denna presentation har KSAU
(KSAU § 198, 2019-10-16) remitterat presenterat förslag till kommunens 
nämnder att inkomma med eventuella synpunkter, med justeringsdatum 
2019-10-20, synpunkter ska vara KSAU till handa den 13 november. Med 
tanke på hur nämndens ärendegång är det svårt att få till ett bra genomarbetat
svar på så kort tid, därför kommer socialnämnden att lämna sina eventuella 
synpunkter tidigast på nästkommande nämndsmöte den 19 november 2019. 
Dagens Socialnämnd lyfter fram att det är viktigt att se över schema-
läggningen och få en samsyn med både fack och personal i denna ”resa”. 
Socialnämnden trycker även på att det är viktigt att få rätt projektledare på 
plats. 

Ledamot Monika Sandström (S) efterfrågar hur det gått med 
implementeringen av Samhall´s samverkan med hemtjänsten. Nämnden 
bjuder in hemtjänstens enhetschef till kommande nämndsmöte i november.

Ledamot Monika Sandström (S) får en övergripande förklaring av 
nämndsordförande kring nämndens fattade beslut (SN § 49, 2019-06-25) 
gällande biståndsbedömda beslut angående beviljande av särskilt boende.

     

Expedieras till

KSAU

Enhetschef hemtjänsten

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 79 Dnr 2019-000010 002

Redovisning av delegationsbeslut 2019

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – september 2019

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - september 2019

Socialsekreterare Johnny Axelsson – september 2019

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - september 2019

Socialsekreterare Marie Persson - september 2019

Biståndsbedömare ÄO; Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss & Annika 
Andersson – september 2019

Färdtjänsthandläggare Mette Glesåen – Delegationslista nr 70 (2019-04-18   
t o m 2019-09-19)    

Socialnämndens beslut

Tar del av redovisade delegationsbeslut        

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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