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Sammanträdesdatum

2020-04-22

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2020 kl 08:30 – 12:00

Beslutande

Ledamöter
Kenneth Gustavsson (C), Ordförande
Britt-Marie Johansson (M)
Eva A Johansson (C)
Yvonne Simonsson (S)
Carina Halmberg (S)

Övriga närvarande

Brigitte Fauske, biträdande förvaltn. chef
Mette Glesåen, sekreterare
Patrik Högfelt, controller § 31
Jeanette Augustin, enhetschef hemtjänsten §§ 34 - 35

Justerare

Eva A Johansson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltnings kansli,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mette Glesåen

Ordförande
Kenneth Gustavsson
Justerare
Eva A Johansson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-22

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltnings kansli,

Underskrift
Mette Glesåen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2020-05-14

§§ 30-37
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Sammanträdesdatum

2020-04-22

Socialnämnden
Ärendelista
§ 30

Dnr 10327

Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering ............................. 3
§ 31

Dnr 2020-000009 041

Bokslut 2019......................................................................................................... 4
§ 32

Dnr 2019-000136 700
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Dnr 2020-000067 700

Samverkansavtal gemensam biståndsenhet - Dals-Ed och Bengtsfors
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-22

Socialnämnden
§ 30

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

2020-04-22

Socialnämnden
§ 31

Dnr 2020-000009 041

Bokslut 2019
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningscontroller Patrik Högfelt redovisar ärendet muntligt och
skriftligt.
Verksamhetsberättelse för år 2019 beskriver socialnämndens utfall av
budgeterat; resultat, måluppfyllelse och uppdrag. Verksamhetsberättelsen
beskriver även framtida möjligheter och utmaningar inom nämndens
verksamhetsområde. Bokslutet för socialförvaltningen år 2019 påvisar ett
sammanlagt underskott på 6,575 mkr.
En utförlig muntlig redovisning har framförts på sittande möte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Socialnämndens bokslut 2019 daterad 2020-04-22
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av bokslut 2019.
Socialnämndens arbetsutskott får i uppdrag att slutföra och godkänna 2019
års verksamhetsberättelse för överlämnande till kommunstyrelsen (KS)
Expedieras till
KS för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-22

Socialnämnden
§ 32

Dnr 2019-000136 700

Riktlinje för Biståndsbeslut inom äldreomsorg och
socialpsykiatri
Sammanfattning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske redovisar ärendet.
Syftet med liggande riktlinjer är att skapa ett enhetligt synsätt vid
bedömningar och att medborgarnas ansökningar ska behandlas lika och att
omfattning bedöms på likvärdigt sätt oavsett handläggare. Riktlinjerna utgår
från socialtjänstlagen (SoL). De förhåller sig till aktuell; rättspraxis, förarbeten till gällande lagar och bindande föreskrifter från Socialstyrelsen.
Riktlinjerna är vägledande och en helhetsbedömning av den enskildes
totala situation måste alltid göras i varje enskilt fall.
Ytterst är det alltid den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande
vid beslut om insats. Den enskilde som på grund av; fysiska, psykiska,
sociala och/eller existentiella behov behöver hjälp och stöd i den dagliga
livsföringen. Som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem
tillgodosedda på annat sätt har enligt SoL (4 kap 1 §) rätt till bistånd för
sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.
Socialtjänsten får aldrig ta över ansvaret från den enskilde utan arbetet ska
inriktas på att den enskilde i möjligaste mån behåller ansvaret eller tar
tillbaka ansvaret för den egna situationen. Insatserna syftar till att stärka den
enskildes förmåga till ett självständigt liv.
Beslutsunderlag
Skrivelse Vägledande bestämmelser för biståndshandläggning och för
utförande - vård och omsorg samt socialpsykiatri
Skrivelse Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-06
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar för sin del liggande skrivelse angående riktlinjer för
biståndbeslut inom äldre och socialpsykiatrin - Vägledande bestämmelser för
bistånds- handläggning och för utförande - vård och omsorg samt
socialpsykiatri
Expedieras till
Bengtsfors kommun
SN ledningsgrupp
KF – för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-22

Socialnämnden
§ 33

Dnr 2020-000067 700

Samverkansavtal gemensam biståndsenhet - Dals-Ed och
Bengtsfors kommun
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet muntligt och skriftligt.
Dalslandskommunerna är alla relativt små i invånarantal. Det innebär en
sårbarhet gällande bland annat kompetens- och personalförsörjning. Syftet
med denna samverkan är att öka förutsättningarna för att uppnå;
• Utredning och bedömning med hög kvalité - kundperspektiv
• God personal- och kompetensförsörjning - medarbetar/kundperspektiv
• Effektiva och funktionella processer - ekonomi/kund/medarbetarperspektiv
Målet med samverkan är att minska respektive kommuns sårbarhet och
förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsplats som beaktar nyttorna ur
ett ”kund-medarbetar-ekonomi” perspektiv förväntas öka.
Uppdraget för den gemensamma biståndsenheten är att genomföra;
utredning, bedömning och beslut enligt gällande lagstiftning och av
kommunerna fastställda riktlinjer inom området, enheten ska även förhålla
sig till kommunernas övriga styrdokument. Arbetet ska präglas av respekt
för den enskilde, den enskilde ska uppleva trygghet, delaktighet, god
tillgänglighet och ett gott bemötande.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal gemensam biståndsenhet
Gemensamma kostnader
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom Dals-Eds och Bengtsfors
kommungemensamma avtal Samverkansavtal gemensam biståndsenhet.
Expedieras till
Bengtsfors kommun
SN ledningsgrupp
KF – för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-04-22

Socialnämnden
§ 34

Dnr 2019-000114 730

Samhalls samverkan med hemtjänsten
Sammanfattning av ärendet
Hemtjänstens enhetschef Jeanette Augustin föredrar ärendet.
Servicebetonade tjänster köper kommunen från Samhall. De servicebetonade
tjänsterna är städning och inköp. Det är Samhalls personal som kommer hem
till brukaren som behöver hjälp med dessa tjänster. Samhall jobbar inte på
helger utan bara dagtid måndag till fredag.
För ytterligare information se tjänsteskrivelse Uppföljning Trygg hemgångsoch Samhallsinsatser daterad 2020-04-20.

Socialnämndens beslut
Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-22

Socialnämnden
§ 35

Dnr 2020-000004 700

Socialnämndens verksamhetsbesök – Trygg hemgång
Sammanfattning av ärendet
Hemtjänstens enhetschef Jeanette Augustin föredrar ärendet.
Ibland är det svårt att veta hur det ska fungera när brukaren kommer hem
från sjukhus eller korttidsplats. Både brukare och dess anhöriga kan känna
oro och osäkerhet över hur de vardagliga bestyren ska fungera när brukaren
kommer hem. Trygg hemgång innebär att brukaren får extra mycket stöd
under de första dagarna när den kommer hem.
Trygg hemgång kan beviljas om brukaren har ett förändrat vårdnadsbehov
efter sjukhus- eller korttidsvistelse. Beslut fattas av kommunens biståndshandläggare. Trygg hemgång innebär att brukaren får extra stöd under en
period i sin hemmiljö.
I dagsläget har det varit två ärenden i Dals-Eds kommun som har haft trygg
hemgång. För ytterligare information se tjänsteskrivelse Uppföljning Trygg
hemgångs- och Samhallsinsatser daterad 2020-04-20.

Socialnämndens beslut
Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-22

Socialnämnden
§ 36

Dnr 2020-000006 700

Övriga frågor 2020
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott gav förvaltningens controller i uppdrag att se
över en rutin gällande frivilliga som hjälper riskgrupper i Coronatider att
handla. Rutin är framtagen och innehåller bland annat merkostnaden för
detta ”uppdrag” se tjänsteskrivelse Ersättning vid transport av dagligvaror
daterad 2020-04-22 (Dnr: 2020-000078.730). Socialnämnden beslutar enligt
tjänstemannaförslag.
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har gett nämnden
en muntlig information på sittande möte kring kommunens hantering
gällande Covid-19. Information har givits kring kommunens arbetsrutiner
och vårdpersonalens skyddsutrustning. Aktuell information finns på DalsEds kommuns hemsida att ta del av.
Socialnämndens ordförande tar upp frågan kring antal ledamöter vid
exceptionella förhållanden som ex riks pandemi. Nämnden beslutar i
dagsläget att bibehålla sju politiker och att ersättare inte närvarar vid mötet i
socialnämnden så länge pandemin pågår. Nämnden fattar även beslut om att
det kan komma att bli en femmannanämnd vid extraordinära händelser och
då kommer Socialdemokraterna (S) samt Centern (C) att avstå en ledamot
för att det ska fattas så bra demokratiska beslut som möjligt.

Expedieras till
KS för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-04-22

Socialnämnden
§ 37

Dnr 2020-000008 002

Redovisning av delegationsbeslut 2020
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande – mars 2020
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – mars 2020
Tf enhetschef IFO Henry Einestedt - mars 2020
1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - mars 2020
Socialsekreterare Johnny Axelsson – mars 2020
Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - mars 2020
Socialsekreterare Sara Myrberg - mars 2020
Socialsekreterare Marika Rosenbaum - mars 2020
Socialsekreterare Måns Wahlberg - mars 2020
Socialsekreterare Therese Edberg - mars 2020
Socialsekreterare Marie Persson - mars 2020
Biståndsbedömare ÄO; Lena Magnusson & Annika Andersson – mars 2020
ÄO & LSS beslut; Biträdande förvaltningschef Brigitte Fauske – mars 2020
IVO individrapporter tre stycken kvartal 1; Lena Magnusson – mars 2020
Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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