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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 19 november 2019 kl 08:30 – 12:30 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

 Ersättare 

Lena Zakariasson (S) ersättare för Carina Halmberg (S) 

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltn. chef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Jeanette Augustin, enhetschef hemvården § 84 

Socialjouren – Eva Nilson & Karina Gustavsson § 85 

Agneta Johansson, kommunchef & Veronika Husberg, personalchef &  

Lars Hustoft, ekonomichef § 86 

Patrik Högfelt, förvaltn controller § 82 

Justerare Mattias Petranyi 

Justeringens plats och tid Socialförvaltnings kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 80-87 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Mattias Petranyi  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-19 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-19 Datum då anslaget tas ned 2019-12-10 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltnings kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 80 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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§ 81 Dnr 2019-000006 042 

Budgetuppföljning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström tillsammans med förvaltnings controller 

Patrik Högfelt ger en muntlig verksamhetsuppföljning med syftet att 

underlätta styrning och ledning av förvaltningens verksamheter.  

I dagsläget ”släpar” budgetuppföljningen efter med anledning av bland annat 

oklarheten av hur stort lönetillägget är. Förvaltningen påvisar i dagsläget en 

prognostiserad minuspost på mellan 6 till 7 mkr.       

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av muntlig redovisning och inväntar skriftlig redovisning till 

kommande nämndsmöte i december efter att förvaltningen säkerställt den 

ekonomiska sammanställningen till och med november 2019.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 

Förvaltningscontroller 
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§ 82 Dnr 2019-000012 041 

Budget och mål 2020, plan 2021 - 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt.  

I dagsläget är det ej klart med hur fördelningen i verksamheterna blir. Den 

primära frågan är vad som kan vara påverkansbart inom förvaltningens 

enheter, där exempelvis lokalkostnader är en sådan punkt som är svår att 

påverka. I nuläget arbetar vi med att ta fram bra analysinstrument för 

förvaltningens verksamheter att använda, för att kunna ge politiken bra 

underlag att ta ställning till.  

 

       

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av muntlig information.  

Inväntar redovisning och förslag till detaljbudget för nämndens verksamheter 

till kommande nämndsmöte i december 2019.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 

Förvaltningscontroller 
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§ 83 Dnr 2019-000105 700 

Heltidsresan  

Sammanfattning av ärendet 

Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske redogör för ärendet skriftligt. 

Heltidsresan startade som projekt juni 2019. Det tillsattes en projektgrupp 

bestående av biträdande Förvaltningschefer inom kommunens samtliga 

förvaltningar; Social, FOKUS, Samhällsbyggnad, HR-enheten inkluderat 

fackföreningen Kommunal.  

Projektgruppen fick i uppdrag att göra en utredning av konsekvenser och 

förutsättningar samt att ta fram förslag på vilka resurser som skulle behöva 

tillsättas. Resultatet av arbetsgruppen har utmynnat i ett “Förslag till 

Handlingsplan”. 

Resonemanget i handlingsplanen är bland annat att; minska sjuktal, minska 

vikarieanvändning vilket kan leda till minskade kostnader - kan vara möjligt 

om organiseringen av projektet fungerar. Det finns ett antal exempel i 

kommuner där kostnad ökar och sjukskrivningsvolym kvarstår. Om social-

nämnden ökar anställningsgrad med 20% innebär det en merkostnad lik-

värdigt ca 7 årsarbetare, denna kostnad måste då vägas upp av att organiser-

ingen av resurstid fungerar och att nyttjande av vikarier minskar. Svårighet-

en för socialnämndens verksamheter är bland annat att det är en dygnet-runt 

verksamhet. Socialnämnden kan inte minska antalet personer i arbete, 

eftersom det behövs ett givet antal för att utföra de insatser som beviljats.  

Socialförvaltningens ledningsgrupp har tagit del av hela handlingsplanen och 

har inget att tillägga eller erinra om projektgruppens ”Förslag till 

Handlingsplan”.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Heltidsresan daterad 2019-10-31. 

     

Socialnämndens beslut 

Tar del av och ställer sig bakom förvaltningens synpunkter i arbetet med 

heltidsresan tjänsteskrivelse Heltidsresan daterad 2019-10-31. 

Avvaktar med att anta ”Handlingsplanen” och inväntar redovisningen av den 

samma på nämndens decembermöte. 

Expedieras till; KSau & Sara Ekelund 
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§ 84 Dnr 2019-000114 730 

Samhalls samverkan med hemtjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

Hemtjänstens enhetschef Jeanette Augustin föredra ärendet muntligt och 

skriftligt. 

Inför byte av utförare har hemtjänst och bistånd utgått från att alla brukare, 

som inte av synnerliga skäl, ska ha Samhall som utförare. Endast i ett par fall 

har hemtjänsten i samråd med sin personal valt att byte av utförare är 

olämpligt. Resonemanget har varit att ha täta uppföljningar, varje fredag 

pratar bistånd och Samhall med varandra för att diskutera veckan som gått. 

Det finns möjlighet för bistånd att med kort varsel återlämna uppdraget för 

utförande till kommunal hemtjänst om det anses bäst - Samhall är också 

införstådd med att detta kan ske. Ett avstämningsmöte med Samhall kommer 

att ske i slutet av november, där avtalet kommer gås igenom i detalj.  

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Uppföljning av implementering av samutförare av 

serviceinsatser i hemtjänst daterad 2019-11-08   

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna. 

Socialnämnden vill få en ny uppföljning på mars månads nämndsmöte 2020 

med tyngdpunkt på hur införandet av Samhall fungerat.      

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Hemtjänstens enhetschef 
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§ 85 Dnr 2019-000005 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2019 - Socialjouren 

Sammanfattning av ärendet 

Socialjourens socialsekreterare Eva Nilsson samt Karina Gustavsson 

föredrar ärendet. 

Socialjouren prioriterar akuta ärenden som rör barn, unga och kvinnor på 

kvällar, nätter och helger. Råkar man ut för akuta problem kvällar och helger 

är man välkommen att kontakta socialjouren. Socialjouren hjälper till med 

sådant som socialkontoret gör under kontorstid. Det kan exempelvis handla 

om; akut boende i samband med våld i nära relationer, missbruksproblematik 

eller misstanke om att någon far illa. 

Socialjouren har funnits sedan 2013 och i inledningsfasen var det elva 

kommuner som anslöt sig till konceptet. I dagsläge är Dals-Ed en av 

Fyrbodals kommungemensamma socialjour som har Uddevalla som 

värdkommun. De fjorton kommuner som i dagsläget ingår i den 

gemensamma socialjouren är: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, 

Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, 

Uddevalla, Vänersborg och Åmål. 

Socialjouren handlägger inte ärenden som berör; hälso- och sjukvård eller 

äldreomsorg.              

 

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna      
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§ 86 Dnr 2019-000007 700 

Övriga frågor 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har haft besök från kommunledningen i egenskap av; Agneta 

Johansson (kommunchef), Lars Hustoft (ekonomichef) samt Veronika 

Husberg (personalchef). Syftet med besöket är att kunna ha en dialogstund 

med kommunens samtliga nämnder då och då, utifrån uppkomna 

behovsstyrda frågor. Några av de frågor som kom upp på sittande bord var 

bland annat ”Heltidsresan” och ”Kommunens utvecklingsanslag”.   

Nämndledamot Mattias Petranyi (SD) tog upp frågan kring hemtjänstens 

arbetsmiljö, han har fått till sig att hemtjänstpersonalen har fått en stressig 

arbetsmiljö. Hemtjänstens enhetschef besvarade i samband med att hon 

föredrog ett annat ärende på sittande nämnd. Hemtjänstens verksamhetschef 

svarar att den första tiden hon arbetade i kommunen fick hon inte in ett enda 

tillbud gällande arbetsmiljöfrågor, men löpande sedan september månad har 

hon fått in ett antal tillbud. Tillbuden handlar bland annat om att det 

”saknas” förflyttningstider hos olika kunder i samma trapphus. Tillbuden 

handlar även om avsaknad av planerad färdtid som inte finns inplanera där 

verksamhetschefen svarar att det visst finns ”inplanerad färdtid” men hon har 

ändå utökat den efter överenskommelse med personal.  

Ledamot Lena Zakariasson (S) informerar nämnden om att kommunens 

”Frivilligverksamhet – Solrosen” har sitt första uppstartsmöte i dag.     
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§ 87 Dnr 2019-000010 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – oktober 2019 

Socialsekreterare Johnny Axelsson – oktober 2019 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - oktober 2019 

Socialsekreterare Sara Myrberg - oktober 2019 

 

Socialsekreterare Marie Persson - oktober 2019 

 

Biståndsbedömare ÄO; Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss & Annika 

Andersson – oktober 2019 

 

LSS beslut; Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske – oktober 2019 

 

IVO individrapporter tre stycken; Lena Magnusson - oktober 2019         

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut         

 

 

 

 


