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Sammanträdesdatum

2020-01-28

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 28 januari 2020 kl 08:30 – 11:45

Beslutande

Ledamöter
Kenneth Gustavsson (C), Ordförande
Britt-Marie Johansson (M)
Cathrine M Rundqvist (C) ej närvarande § 7
Yvonne Simonsson (S)
Carina Halmberg (S)
Mattias Petranyi (SD)

Övriga närvarande

Tommy Almström, förvaltn. chef
Mette Glesåen, sekreterare
Patrik Högfelt, förvaltn controller § 2
Brigitte Fauske, bitr förvaltn chef §§ 3, 5
Susanne Johansson enhetschef SÄBO § 3

Justerare

Britt-Marie Johansson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningens kansli,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mette Glesåen

Ordförande
Kenneth Gustavsson
Justerare
Britt-Marie Johansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-28

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli

Underskrift
Mette Glesåen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2020-02-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-01-28

Socialnämnden
§1

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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Sammanträdesdatum

2020-01-28

Socialnämnden
§2

Dnr 2019-000012 041

Budget och mål 2020, plan 2021 - 2022
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström tillsammans med förvaltningsekonom
Patrik Högfelt föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Socialförvaltningen arbetar med att upprätta en verksamhetsplan för 2020
med en total budgetram på 123mkr. Verksamhetsplanen beskriver vad
socialnämnden vill uppnå under år 2020 utifrån aktuella förutsättningar.
Planen har sin utgångspunkt i socialnämndens åtta kvalitetsfaktorer.
Verksamhetsplanen upprättas utifrån 2019 års delårsbokslut och den av
Kommunfullmäktige fastslagna budgeten för år 2020. Det förvaltningen inte
vet i nuläget är exakt hur mycket förvaltningen kommer kosta i förhållande
till Budget 2020 med anledning av att Dalslands kommuners gemensamma
ekonomisystems ”backup” funktion inte fungerat som det ska under år 2019.
Bokslut 2019 kan bygga på ”saldo” men specificerade poster måste gås
igenom manuellt.
I dagsläget är bokslut 2019 okänt, det innebär att fördelning och arbete med
budget 2020 utgår från faktisk budgetram och inte utifrån kostnadsnivå
2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2020 Socialförvaltningen
Socialnämndens beslut
Tar del av redovisningen och antar liggande förslag.
Expedieras till
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-01-28

Socialnämnden
§3

Dnr 2020-000004 700

Socialnämndens verksamhetsbesök 2020
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef SÄBO (särskilt boende) Susanne Johansson tillsammans med
biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske föredrar ärendet.
Socialförvaltningen planerar att genomföra en flytt av boende från Hagalid
till Edsgärdet den 2020-03-03, då påbörjas nästa fas i ombyggnaden av
kommunens särskilda boenden. Förvaltningen hade inte räknat med att
efterfrågan på våra särskilda boendeplatser skulle minska, inget pekar heller
mot att det blir stora förändringar framöver.
I dagsläget har tre av fyra avdelningar på Edsgärdet med inriktning demens,
det vill säga 29 platser. Den sista avdelningen som nu öppnas upp blir en
avdelning med inriktning mot somatisk vård.
På Hagalid kommer endast kommunens korttidsavdelning vara belagd.
Vilket innebär att en avdelning (7 rum) står färdig att tas i bruk med allt som
behövs när/om vi ser att behoven ökar.
Socialnämndens beslut
Tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-01-28

Socialnämnden
§4

Dnr 2019-000136 700

Riktlinje för Biståndsbeslut inom äldreomsorg och
socialpsykiatri - remissutkast
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet skriftligt och muntligt.
Socialnämndens vägledande bestämmelser (reviderade 2013-12-17) fungerar
som ett beslutsstöd vid bedömning om vad som i Dals-Eds kommun är att
betrakta som skälig levnadsnivå samt för att säkerställa den enskildes
rättsäkerhet. Oavsett riktlinjer måste en prövning om rätten till bistånd göras
i varje enskilt fall och ske utifrån den enskildes behov.
Den enskilde som ansöker om hjälp enligt bland annat; socialtjänstlagen
(SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) eller lagen om stöd och service
(LSS) har rätt att få sitt hjälpbehov utrett. Handläggarens utredning ska ge
underlag för en bedömning; om behov föreligger, om det kan tillgodoses på
annat sätt eller om kommunen är ansvarig att genom insatser tillgodose den
enskildes behov.
Ett remissutkast till riktlinje för biståndsutövning och utförare inom
äldreomsorg och socialpsykiatri har redovisats för nämnden.

Socialnämndens beslut
Tackar för informationen.
Ärendet återupptas på nämndsmötet i april för att kunna synkronisera den
gemensamma processen med Bengtsfors kommun.

Expedieras till
SN ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-01-28

Socialnämnden
§5

Dnr 2019-000140 700

Lex Maja
Sammanfattning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske föredrar ärendet muntligt och
skriftligt.
Den 1 april 2019 fick personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården
en ny möjlighet att anmäla vanvård av djur. Tidigare hindrade sekretessen att
man anmälde djurskyddsproblem hos brukare eller patienter. Men nu finns
det en sekretessbrytande regel som gör att personal kan anmäla vanvård av
djur till länsstyrelsen eller Polismyndigheten.
Den nya sekretessbrytande regeln i offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
innebär att personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården får bryta
sekretess och tystnadsplikt i vissa djurskyddsfall. Personalen får en möjlighet
att lämna uppgifter till länsstyrelsen eller polisen om de märker att ett djur
utsätts för vanvård, misshandel, uppenbart visar symptom på sjukdom eller
är allvarligt skadat.
Utgångspunkten ska dock alltid vara att djurskyddsproblem ska lösas på
frivillig väg. Det innebär att personal i socialtjänst eller hälso- och sjukvård
alltid ska försöka komma fram till en lösning i samförstånd med berörd
person först. När dessa möjligheter är uttömda eller inte har gett resultat kan
det bli aktuellt att bryta sekretessen.
Förslag till beslut är att komplettera delegationsordningen med Lex Maja
anmälan med socialförvaltningens verksamhetschefer som delegat.
Beslutsunderlag
Skrivelse Sekretessbrytande bestämmelser när djur far illa – Lex Maja
Rutin för ingripande av djurskyddsskäl – lex Maja
Tjänsteskrivelse Komplettering av delegationsordningen – Lex Maja daterad
2019-12-27
Socialnämndens beslut
Komplettera socialförvaltningens delegationsordning med Lex Maja
anmälan med socialförvaltningens verksamhetschefer som delegat.
Expedieras till
SN ledningsgrupp + KS för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§6

Dnr 2019-000125 750

Remiss ÖK om Samverkan för barns och ungas bästa
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Remiss angående samverkan för barns och ungas bästa har inkommit till
nämnden där kommunfullmäktige vill ha ett yttrande av nämnden.
Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan
Västra Götalands Regionen (VGR) och de 49 kommunerna om samarbete
kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen.
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med
barnet/ungdomens bästa i centrum. Behovet av stöd, vård och behandling ska
fångas upp och tillgodoses hos barn och unga - oavsett om de bor med sina
vårdnadshavare eller är placerade utanför egna hemmet. Tidiga, samordnade
och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa
problem senare i livet. Överenskommelsen ska främja samarbete mellan
olika berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika
insatser.
Under år 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelse om
barn och unga i Västra Götaland pågått i två parallella partsgemensamma
arbetsgrupper dels Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och
unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan för
barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har
det under arbetets gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan
uppdragen är många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås
samman till en. Arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen har tagit fram det sammanslagna
förslaget. Styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa (styrgrupp för
Västbus revidering) har för sin del ställt sig bakom förslaget till
överenskommelse (9 okt 2019).
Förslag till beslut är att socialnämnden står bakom liggande förslag med
påpekande om vikten av att;
●det finns ett fungerande system för avvikelsehantering, där avvikelserna på
systemnivå hanteras på övergripande nivå och återkopplas till lokal nivå.
●organiseringen av samverkan får ett tydligt stöd både vad gäller former för
samarbete och dokument som tydliggör arbetssätt och ansvar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-01-28

Socialnämnden
Beslutsunderlag
Missiv Samverkan för barns och ungas bästa – överenskommelse mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen daterad 201911-01
Remissversion Samverkan för barns och ungas bästa – överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen daterad
2019-11-01
Tjänsteskrivelse Remissvar daterad 2020-01-13
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget om Samverkan för barns och
ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen med påpekande om vikten av att;


det finns ett fungerande system för avvikelsehantering, där
avvikelserna på systemnivå hanteras på övergripande nivå och
återkopplas till lokal nivå.



organiseringen av samverkan får ett tydligt stöd - både vad gäller
former för samarbete och dokument som tydliggör arbetssätt och
ansvar.

Expedieras till
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-01-28

Socialnämnden
§7

Dnr 2019-000138 704

Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror enligt tobakslagen
på Autodelar i Ed
Sammanfattning av ärendet
Ärendet presenteras skriftligt av Dalslands & Säffles Alkohol- och
Tobaksenhet (DAT) handläggare Jeanette Kraft.
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.
Autodelar Gert Edman 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
2019-12-06.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ansökan om tillstånd att sälja tobaksvaror enligt tobakslagen på Autodelar i ED daterad 2019-12-06.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beviljar Autodelar Gert Edman AB, 559116–6946, tillstånd
att på Autodelar, Jordbrovägen 8, i Ed tillsvidare bedriva detaljhandel med
tobaksvaror.

Expedieras till
DAT

Justerandes signatur
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2020-01-28

Socialnämnden
§8

Dnr 2020-000006 700

Övriga frågor 2020
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen informerar nämnden om inkomna skrivelser från Kommunals
skyddsombuds representant och från kommunmedborgare där det framförs
beskrivningar av en arbetsmiljö som bland annat påverkas av; för låg
bemanning, rädslor för att påtala brister. För att säkerställa att socialnämnden
får en oberoende granskning av hur medarbetare upplever den psykosociala
arbetsmiljön föreslår socialchefen att socialnämnden anlitar en oberoende
granskare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Genomlysning psyko-social arbetsmiljö daterad 2020-01-27
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar vid sittande bord att ge förvaltningen i uppdrag att
anlita en oberoende extern revision av den psykosociala arbetsmiljön inom
socialnämnden äldreomsorg. De frågor i uppdraget som är av vikt att belysa
är;
 Hur våra medarbetare upplever att nuvarande personaltäthet påverkar
personalens fysiska och psykiska hälsa,
 Hur våra medarbetare upplever att nuvarande personaltäthet påverkar
“kundernas” fysiska och psykiska hälsa
 Hur upplever medarbetarna att chefer beaktar medarbetares och
“kunders” behov i bemanningssynpunkt?
 Hur upplever våra medarbetare möjligheten att framföra åsikter och
rapportera brister i arbetsmiljön? eller
 Brister i vården för våra “kunder”
 Våra medarbetare utsätts för repressalier om de framför sina åsikter?
Kan de utsättas för hot eller kränkningar av chefer eller
förvaltningsledning? I så fall på vilket sätt?
 Hur våra medarbetare upplever att de involveras i en dialog om
förändringar och utvecklingsfrågor
Expedieras till
SN ledningsgrupp
KS för kännedom
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Socialnämnden
§9

Dnr 2019-000010 002

Redovisning av delegationsbeslut 2019
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande – december 2019
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – december 2019
1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – december 2019
Socialsekreterare Johnny Axelsson – december 2019
Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - december 2019
Socialsekreterare Sara Myrberg - december 2019
Socialsekreterare Marie Persson - december 2019
Biståndsbedömare ÄO; Lena Magnusson, Ellen Hansen Foss & Annika
Andersson – december 2019
ÄO beslut; Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske – december 2019

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut
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