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Sammanträdesdatum

2020-06-17

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 17 juni 2020 kl 08:30 – 11:15

Beslutande

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

Övriga närvarande

Tommy Almström, förvaltn. chef
Mette Glesåen, sekreterare
Patrik Högfelt, förvaltn. controller § 39

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

2020-06-17

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-17

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli

Underskrift
Mette Glesåen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2020-07-08
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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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Socialnämnden
§ 39

Dnr 2020-000005 042

Budgetuppföljning 2020
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsekonom Patrik Högfelt redovisar ärendet muntligt och skriftligt.
En konsekvens av haveriet med servern för det tidigare ekonomisystemet är
att arbetet med årets första prognos har flyttats till dagens möte, dvs juni
månad. Redovisningen omfattar ekonomiskt utfall och prognosticerat
helårsresultat mot budget.
Resultatet mot budget bedöms vid årets slut uppgå till ökade nettokostnader
med 9 mnkr. Orsakerna till detta är att anpassningskravet från 2019 har lagts
ut med 1/3 under åren 2020 - 2022. Det innebär att underskottet för 2020 är
kalkylerat till 4,1 mnkr. Individ- och familjeomsorg (IFO) har fått fler
placeringar än vad budget medger. Under en period har IFO personalförstärkning genom ett bemanningsföretag. Även försörjningsstödet bedöms
öka.
I övrigt har vårens arbete präglats av anpassning på grund av pandemisituationen.
Beslutsunderlag
XledgerData Socialnämnden Prognos per 2020-05-31
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner budgetuppföljning per maj 2020.
Socialnämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta sitt arbete med
framtagande av åtgärder för att kunna se till att verksamhetens kostnader
ligger i paritet med budget 2020.

Expedieras till
KS
SN ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 40

Dnr 2019-000009 700

Intern kontrollplan 2019/2020 - uppföljning
Sammanfattning av ärendet
År 2019 tog Dals-Eds kommun beslut om nytt reglemente och nya
anvisningar för internkontrollplan. Det togs fram nya anvisningar för hur
intern kontrollplanen ska utformas. I den nya reviderade tidplanen för arbetet
med intern kontroll ska respektive nämnd behandla detta ärende vid juni
månads sammanträde.
På grund av förskjutning av flertalet ekonomiprocesser under våren och från
mars hantering av coronapandemin, har inte uppföljning/inrapportering skett
i önskvärd takt.
Kontrollmomenten i den nuvarande internkontrollplanen framgår i
redovisningen Uppföljning av kontrollmoment (Socialnämnden).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2019/2020 och 2020/2021 daterad 202006-15.
Redovisning Uppföljning av kontrollmoment (Socialnämnden)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 2019/2020 års
internkontrollplan för socialnämnden.

Expedieras till
KS
SN ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 41

Dnr 2020-000090 700

Intern kontrollplan 2020/2021
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet muntligt och skriftligt.
I den reviderade tidplanen för arbetet med intern kontroll ska respektive
nämnd behandla detta ärende på juni månads möte.
Med anledning av förseningar i arbetet med att skapa ny internkontrollplan
har socialförvaltningen följt upp planen för 2019/2020 men inte uppnått en
förändring av planen för 2020/2021. Socialförvaltningen förslår att det sker
en revidering av rubriker och att dessa läggs fram under socialnämndens
möte i oktober månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2019/2020 och 2020/2021 daterad 202006-15
Dals-Eds kommuns anvisningar Förvaltningsövergripande anvisningar
intern kontroll
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att uppdra åt socialförvaltningen att utreda och
föreslå en omarbetad internkontrollplan för 2020/2021 till socialnämndens
möte i oktober månad 2020.
Socialnämnden beslutar att godkänna en tillfällig internkontrollplan för
2020/2021

Expedieras till
KS
SN ledningsgrupp
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§ 42

Dnr 2020-000085 700

Flyttad semester och ersättning vid arbete med covidsmitta
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet muntligt och skriftligt.
Svårigheter kan uppstå att bemanna förvaltningens verksamheter och
samtidigt bevilja semestrar på ordinarie sätt med anledning av covidsmittan.
Vilket innebär att Dals-Eds kommun behöver tydliggöra förutsättningar och
ersättningsnivåer gällande arbetet med covidsmittade och möjlig flytt av
semester utanför ordinarie semesterperioder.
Dals-Eds kommuns verksamheter har i vanliga fall lite olika möjligheter att
lösa bemanningsbehov och semestrar. Sjuksköterskor är i princip omöjligt att
ersätta med vikarier. När det gäller övrig vård- och omsorgspersonal har det i
år varit möjligt att lösa sökt semester med vikarier.
Dessa förutsättningar kan dock ändras om det uppstår en ökad smittspridning
och ökat insjuknande i Covid19 - både bland våra boende, brukare, patienter
och personal.
Kostnad som kan uppstå vid utfall av de extraordinära fallen, dvs vid
svårigheter i bemanningsfrågan på grund av Covid -19 och vid direkt
vårdarbete med covidsmittade är inte budgeterade inom ram och tillkommer
som en ny kostnad. Socialstyrelsen har fått i uppdrag av staten att till hösten
2020 utlysa bidrag till kommunerna. Dessa statsbidrag ska användas för
uppkomna merkostnader i samband med Covidsituationen.
Socialförvaltningen föreslår att delar av dessa medel nyttjas till en
finansiering av ovanstående ersättningar. Därför är det viktigt att
verksamheterna fortlöpande bokför och redovisar sina respektive
merkostnader gällande Covid-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Flyttad semester och ersättning vid arbete med covidsmitta
daterad 2020-06-10.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att det ska utgå ersättning med 1000 kr/arbetsdag
enligt ordinarie schema, för all vårdpersonal som ej påbörjat sin planerade
semester, och som på grund av arbetsgivarens svårigheter att upprätthålla
planerad bemanning under corona pandemin, får frågan om att flytta
semesterdagar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-06-17

Socialnämnden
Socialnämnden beslutar att det ska utgå ersättning med 500 kr/helt
arbetspass för all vårdpersonal som är i direkt vårdarbete med diagnostiserad
covidsmittade.
Finansiering sker genom utlovade statliga extra stöd som kommer sökas
under hösten för att kompensera merkostnader i samband med corona
pandemin.

Expedieras till
SN ledningsgrupp
KS
HR
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Socialnämnden
§ 43

Dnr 2020-000091 730

Biståndsbedömt trygghetsboende fr o m hösten 2020
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt.
Ett biståndsbedömt trygghetsboende kommer att under hösten 2020 införas i
Dals-Eds kommun och med lokalisering i Hagalids lokaler. Det
biståndsbedömda trygghetsboendet är avsett för äldre (65 år eller äldre), som
främst behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service. Det
ska finnas ett behov av trygghet och gemenskap och ett omvårdnadsbehov
som är mindre än heldygnsvård. Bistånd till boendeformen biståndsbedömt
trygghetsboende prövas med hänsyn till individuella behov enligt SoL
(socialtjänstlagen).

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att införa biståndsbedömt trygghetsboende.
Uppdrar till förvaltningen att vederbörliga dokument skickas till berörda
myndigheter.

Expedieras till
Enhetschef bistånd (ÄO)
SN ledningsgrupp
KS för kännedom

Justerandes signatur
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Socialnämnden
§ 44

Dnr 2016-000074 700

Socialnämndens delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Biståndsenhetens enhetschef (ÄO) redovisar ärendet skriftligt.
Socialnämnden antog 2019-06-25 (SN § 49) förslag om att revidera
delegationsbeslut gällande beslut om plats i särskilt boende för äldre samt
beslut om plats i särskilt boende för personer med funktionsnedsättning att
det ska övergå till biträdande socialchef.
Syftet med förändringen var att förvaltningsledningen skulle få en överblick
och kunskap om hur myndighetsutövningen fungerar. Detta som en del av
genomlysningen som socialnämnden beslutat. När biståndsenhetens riktlinjer
nu är producerade och implementerade samt den gemensamma biståndsorganisationen är fastställd kan delegationsordningen återgå till
Biståndsenheten.
Den första juni 2020 trädde den både gemensamma Biståndsenheten i kraft
dess nya gemensamma riktlinjer. Biståndshandläggarna får tillbaka
delegationen för särskilt boende beslut och en rutin upprättas på enheten som
innebär att biståndshandläggarna har ärendedragningar med Biståndschef
inför varje särskilt boende beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut daterad 2020-05-04
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att delegationsbeslut för särskilt boende för äldre
återgår till Biståndsenheten från och med dags dato, dvs 17 juni 2020.
Biståndshandläggare får tillbaka delegationen för särskilt boende beslut som
innebär att biståndshandläggarna har ärendedragningar med Biståndschef
inför varje särskilt boende beslut.
Expedieras till
Enhetschef Biståndsenheten (ÄO)
SN ledningsgrupp
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Socialnämnden
§ 45

Dnr 2020-000006 700

Övriga frågor 2020
Sammanfattning av ärendet
Nämndsledamot Carina Halmberg (S) ställer en fråga om Edsgärdets trygghetskameror. Förvaltningschef informerar nämnden om att det krävs ett
omtag i socialförvaltningen gällande just välfärdteknik, dvs vilken inriktning
vill förvaltningen ha när det gäller digitaliseringsstrategi.
Nämndsledamot Carina Halmberg (S) upplyser nämnden om att det i ett av
kommunens tecknade avtal med NU-sjukvården, står att en medföljande
personal ska vara med i ambulansfärden vid akut ambulansfärd. Medföljande
personal i ambulans gäller exklusivt när det är en dement brukare boendes på
särskilt boende (SÄBO). Förvaltningschef tar med sig information till berörd
enhetschef som i sin tur informerar berörd personalstab.
Nämndsledamot Carina Halmberg (S) tar upp frågan om
”prioriteringspärm” och vikten av att kunna prioritera utifrån uppkomna
situationer i vården. Därför är det viktigt att det finns uppsatta
prioriteringsregler. Förvaltningschefen lyfter fram egenansvaret från varje
enskild medarbetare att prioritera utifrån uppkomna situationer. Enhetschef
och personalen måste gemensamt ta fram prioriteringsregler som stämmer
överens med verksamhetens dagliga arbete.
Nämndsledamot Carina Halmberg (S) ställer frågan om det är tillåtet med
rökning eller ej på kommunens SÄBO. Förvaltningschef får i uppdrag av
nämnden att utreda frågan kring rökning i SÄBO´s lokaler utifrån gällande
lagstiftning.

Expedieras till
Förvaltningschef
Enhetschef SÄBO

Justerandes signatur
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§ 46

Dnr 2020-000008 002

Redovisning av delegationsbeslut 2020
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande – maj 2020
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – maj 2020
Enhetschef IFO – Reine Dahlman – maj 2020
Tf enhetschef IFO Henry Einestedt – maj 2020
1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – maj 2020
Socialsekreterare Johnny Axelsson – maj 2020
Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - maj 2020
Socialsekreterare Marie Persson - maj 2020
Socialsekreterare Therese Edberg – maj 2020
Biståndsbedömare ÄO; Lena Magnusson, Annika Andersson, Helena
Weiland & Yvonne Carlström – maj 2020
LSS beslut; Förvaltningschef Tommy Almström & Biträdande
förvaltningschef Brigitte Fauske – maj 2020
Färdtjänsthandläggare Mette Glesåen, lista nr 72 (20191213 t o m 20200612)
Dalslands Alkohol och Tobakshandläggare (DAT) - maj 2020

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut

Justerandes signatur
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