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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, torsdagen den 24 september 2020 kl 08:30 – 13:00 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

 

  

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltn. chef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Patrik Högfelt, förvaltn controller §§ 57 – 58 

Mikael Nilsson, Dalslands samverkanssamordnare socialtjänsten § 63 

 

Justerare Cathrine M Rundqvist 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 56-64 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Cathrine M Rundqvist  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-24 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-25 Datum då anslaget tas ned 2020-10-16 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 56 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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§ 57 Dnr 2020-000005 042 

Budgetuppföljning 2020 - Delårsbokslut samt helårsprognos 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström och förvaltningscontroller Patrik 

Högfelt redovisar ärendet muntligt och skriftligt. 

Förutsättningen inför budgetåret 2020 var bland annat att socialnämnden ska 

reducera med 6,2 mnkr - nämnden tog beslut att detta ska ske under en 

treårsperiod. Till detta underskott tillkom en kompletterande finansiering av 

det kommungemensamma flexteamet med 400 tkr - även detta belopp 

fördelas genom anpassning på tre år. Det innebär att socialnämnden har ett 

icke fördelat anpassningskrav om 4,4 mnkr.  

Socialnämndens resultat per den 31 augusti visar på ett underskott mot 

budget med 6 665 tkr. Förutom det ej fördelade anpassningsbeloppet, har 

individ- och familjeomsorgen (IFO) större åtaganden än förväntat inför 

innevarande år. Verksamheterna kopplade till främst kommunens 

äldreomsorg har i stor utsträckning påverkats av merkostnader orsakade av 

Covid19-pandemin. 

I delårsbokslutet har cirka 1 mnkr bokats i förväntad intäkt genom att staten 

öppnat möjligheten för kommunerna och regionerna att få ersättning för 

merkostnader på grund av Covid19-pandemin. Sammanlagt har 

förvaltningen redovisat knappt 2 mnkr i ökade personalkostnader på grund 

av Covid19-åtgärder till och med juli.  

Avvikelserna i prognosen, som pekar på ett underskott om knappt 11 mnkr 

mot budget, ligger inom samma områden som i delårsbokslutet. Insatserna  

för Covid19 bedöms utvecklas i lugnare takt än perioden innan bokslutet. I 

prognosen förväntas kompensationen från staten på grund av pandemi-

insatser bli minst 1 mnkr.              

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Verksamhetsberättelse tertial 2, 2020 Socialnämnden 

Tjänsteskrivelse Socialnämnden delårsbokslut 2020 samt helårsprognos 

daterad 2020-04-21             

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisning av nämndens delårsbokslut 2020 

samt helårsprognos. 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett analysarbete kring IFO’s 

underskott och komma med förslag kring organisationsförändringar som kan 
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gynna Dals-Eds kommun. Socialnämnden vill ha en återrapportering på 

december månads nämndsmöte kring analysarbetet. 

Uppdrar till förvaltningen att se över de ekonomiska ramarna för enheterna 

Edsgärdet och Hagalid så att de harmoniserar med dess aktuella uppdrag. 

Uppdrar till förvaltningschef att inleda en dialog med kommunchefen 

gällande nämndens ekonomiska läge.  

      

 

 

Expedieras till 

KS 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom 
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§ 58 Dnr 2020-000062 753 

Föreningsbidrag 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens controller Patrik Högfelt redovisar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

Enligt socialnämndens regelverk för föreningsbidrag så presenteras förslaget 

indelat i tre olika klasser - A till C. Fördelningsprincipen som används är 

enligt nedan: 

•Klass A - Föreningar vars verksamhet i allra högsta grad hjälper och 

underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens 

verksamhetsområde 

•Klass B - Föreningar vars verksamhet i hög grad hjälper och underlättar för 

personer som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde 

•Klass C - Föreningar vars verksamhet hjälper och underlättar för personer 

som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde.              

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Föreningsbidrag 2020 datumstämplad 2020-09-03             

 

Socialnämndens beslut 

Fördelning av föreningsbidrag för år 2020 är enligt nedanstående: 

Förening Bidrag 

Edsbygdens SPF  6 500 kr 

Dals-Eds PRO 6 500 kr 

  

HRF 3 500 kr 

Reumatikerföreningen 3 500 kr 

Dals-Eds Demensförening 3 500 kr 

  

Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare 1 500 kr 

Brottsofferjouren 1 500 kr 

Personskadeförbundet 1 500 kr 

  

Summa 28 000 kr 

 

Barnens Rätt i Samhället (BRIS) har inte inkommit med efterfrågad 

komplettering och kan därför inte behandlas. 
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Ger ansvarig handläggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda 

parter.       

 

 

Expedieras till 

Förvaltnings controller          
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§ 59 Dnr 2020-000121 041 

DEK Planeringsförutsättningar budget 2021, plan 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens budgetberedning har skickat ut budgetförslag på remiss till 

nämnder och styrelse. Kommunstyrelsen (KS) önskar svar senast 7 oktober. 

Planeringsförutsättningarna är mycket osäkra till följd av Corona pandemin. 

Den fortsatta utvecklingen är mycket osäker och de långsiktiga effekterna 

går i nuläget inte att fullt ut överblicka.  

Från budgetberedningens sida är bedömningen att kommunen inte kommer 

att kunna nå önskad effekt inom de tre nyttoperspektiven (kund, medar-

betare, ekonomi) med nuvarande decentraliserade arbetssätt, där nämnderna 

själva arbetar med ekonomi- och verksamhetsstyrningen utifrån givna ramar. 

En kommungemensam dialog kring behov och möjligheter krävs. Budget-

beredningen ser inget syfte med att nämnderna svarar på givna budgetramar 

med konsekvensbeskrivningar. Istället önskas i första hand svar på följande 

frågor;  

• Om nämnden är enig med budgetberedningens helhetsbedömning av läget 

och behov av ett nytt arbetssätt enligt ovan?  

• I vilken turordning nämndens verksamheter ska prioriteras för 

genomlysning/analys och hur detta ska presenteras för budgetberedningen. 

• Hur nämnd/förvaltning tänker att analys- och dialogarbetet ska bedrivas år 

2021 i syfte att förklara verksamheternas kostnadsnivåer i förhållande till 

ambition och arbetssätt samt beskriva om och i så fall hur ambition/ 

arbetssätt kan anpassas till en lägre kostnadsnivå.   

• Hur ska nämnd/förvaltning säkerställa att analys- och dialogarbetet 

“präglas av en helhetssyn, där kommunens bästa och koncernnyttan beaktas 

vid alla beslut som fattas”? 

      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Remiss till nämnder/förvaltningar avseende 

Planeringsförutsättningar budget 2021, plan 2022-2023 daterad 2020-09-02       

 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden är enig med budgetberedningen i behovet av att ett nytt 

arbetssätt kommer till stånd och står bakom förslag till process. 
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Socialnämnden har sedan år 2018 arbetat med en genomlysningsplan av 

förvaltningens samtliga verksamheter. Turordningen hur denna ska 

genomföras presenterades på april månads nämndsmöte 2019 (SN § 32). 

Beslut om att genomlysningen ska genomföras innan 2022 års slut 

föreligger, med målet att ha en ekonomi och kvalité i balans. 

Socialnämnden kommer fortsätta sitt analysarbete under år 2021. Nämnden 

kommer använda de gemensamma stödresurser kommunen har till sitt 

förfogande för att hitta rätt budgetnivå och ambitionsnivå.  

Socialnämnden ska fortsätta att beakta en helhetssyn i samtliga nämndbeslut.        

 

Expedieras till 

KS 
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§ 60 Dnr 2020-000052 700 

Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu-2035 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet redovisas muntligt och skriftligt av förvaltningschef Tommy 

Almström. 

Arbetet med ny översiktsplan (ÖP) för Dals-Eds kommun startade år 2018 

med en medborgardialog. Synpunkterna från medborgardialogen låg sedan 

till grund för att arbeta fram liggande förslag till översiktsplan.  

Visionen för Dals-Eds kommun är att kommunen ska vara en inbjudande och 

inspirerande hållplats för människor i alla åldrar. Dals-Ed ska vara en 

attraktiv kommun som jobbar för hållbarhet och för att vara en plats där alla 

kan och vill vara delaktiga.    

ÖP har fyra utvecklingsområden: kompetens, demokrati, plats och miljö. 

Dessa utvecklingsområden sammanfattar fokusområden som är viktiga för 

kommunens utveckling.   

Samrådsperioden pågår under perioden 2020-03-30 till och med 2020-09-30. 

Socialnämnden har under denna period möjlighet att yttra sig. Förslaget i sin 

helhet finns på kommunens hemsida.             

 

Beslutsunderlag 

Samråd Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu-2035  

ÖP Nu – 2035 diskussionsunderlag SN PPT underlag                    

 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden ställer sig bakom de skrivelser som finns i översiktsplanen.  

Socialnämnden överlämnar nämndens synpunkter gällande Ny översiktsplan 

för Dals-Eds kommun nu-2035.  

Uppdrar till förvaltningschef att sammanställa nämndens synpunkterna i ett 

dokument som expedieras till KS.        

 

Expedieras till 

KS 

Förvaltningschef 
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§ 61 Dnr 2019-000043 700 

Genomlysning av Socialförvaltningen (2018 - 2022) 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet redovisas muntligt av förvaltningschef Tommy Almström. 

De genomlysningar som genomförts inom förvaltningen är: hemtjänsten och 

bistånds äldreomsorg. Ett fortsatt utvecklingsarbete kvarstår inom 

biståndsenheten.  

Förvaltningen forsätter arbetet med genomlysningen. De verksamheter som 

nu står i tur är; Individ och Familj Omsorgen (IFO), särskilt boende (SÄBO) 

och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).        

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av muntlig information.  

Nämnden ser fram emot kommande genomlysningar med tillhörande förslag 

till beslut som kan bli aktuella att genomföra. 

År 2022 ska socialförvaltningen ha avklarat genomlysningen med tillhörande 

analyser från förvaltningens samtliga verksamheter. Det är viktigt att 

analyserna inkludera varför verksamheterna kostar som de gör och om 

respektive verksamhet har rätt förutsättningar att klara sina lagstadgade 

uppdrag.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr 2010-000161 046 

Tillstånd att förbruka stiftelsen/fondernas tillgångar  

Sammanfattning av ärendet 

Bristen av avkastning har gjort att det under ett antal år inte kunnat göras 

några utdelningar ur nämndens 4 fonder. Socialnämnden gav ansvarig 

tjänsteman i uppdrag att begära tillstånd hos Länsstyrelsen att få förbruka 

kapitlet i nämndens fonder enligt stiftelselagen 6 kap 5 § (SN § 25, 2020-03-

24).  

I tjänsteskrivelse inkommit från före detta förvaltningsekonom, Jonas 

Magnusson, begär Länsstyrelsen komplettering om hur förvaltaren tänker 

förbruka kapitalet i nämndens fonder, det vill säga om tillstånd beviljas.  

Då fondernas syfte inte kunnat följas - på grund av avsaknad av tillgängligt 

kapital, så är utgångspunkten att ändamålen inte behöver ändras. Däremot 

finns ett problem med sociala samfondens ändamål, där ”1/4 av disponibel 

avkastning ska användas till förmån för pensionärerna på Nössemark 

ålderdomshem”. Nössemark ålderdomshem är sedan många år nedlagt och 

de personer som eventuellt skulle bott där - om det funnits kvar - finns i 

dagsläget på något av kommunens 2 andra särskilda boenden (SÄBO).  

Förslag till beslut är om ansökan beviljas kommer samtliga stiftelser att 

arbeta vidare enligt sina fastställda ändamål med undantag för sociala 

samfonden. Där dess medel – ¼ av avkastningen - framöver går till de 

boende på kommunens motsvarande två boenden Edsgärdet och Hagalid.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om tillstånd att enligt 6 kap 5 § stiftelselagen 

förbruka stiftelsen/fondens tillgångar. Komplettering daterad 2020-09-07.          

 

Socialnämndens beslut 

Sociala samfondens medel – ¼ av avkastningen – går framöver till boende 

på kommunens två särskilda boenden, Edsgärdet och Hagalid, istället för 

Nössemarks nedlagda ålderdomshem.  

Socialnämndens samtliga stiftelser kommer att arbeta vidare enligt sina 

fastställda ändamål med undantag för sociala samfonden - om ansökan hos 

Länsstyrelsen beviljas.                

 

Expedieras till 

KS controller, Jonas Magnusson                   
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§ 63 Dnr 2020-000006 700 

Övriga frågor 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef har bjudit in Dalslands nytillträdda samverkanssamordnare 

socialtjänsten Mikael Nilsson till dagens nämndsmöte. Mikaels uppdrag är 

att bevaka och driva pågående samarbeten samt utveckla och skapa fler 

samverkansområden inom socialförvaltningens verksamheter. De Dalslands 

kommuner som ingår i samverkan är; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och 

Mellerud.     

Ledamot Yvonne Simonsson (S) ställer frågan till förvaltningen om de sökt   

bidrag för att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och 

omsorg, det så kallade Äldreomsorgslyftet. Svaret är att det är gjort.  

Ledamot Yvonne Simonsson (S) ställer frågan till förvaltningen om det finns 

någon kö till särskilt boende (SÄBO). Förvaltningschefen besvarar frågan 

med att förvaltningen har tre månader på sig att verkställa beslut. I dagsläget 

finns det inget beslut som inte är verkställt inom lagstadgad tidsram.   

Ledamot Carina Halmberg (S) ställer frågan till förvaltningen om 

heltidsresan. Inför heltidsresan har medarbetare fått till sig att ”spara tid” 

inför heltidsresan. Förvaltningschefen besvarar frågan ”att det kommer bli en 

stor utmaning att får till heltidsresan. Förvaltningen behöver hitta ett sätt att 

balansera upp ekonomin och resurser i projektet heltidsresan.”       
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§ 64 Dnr 2020-000008 002 

Redovisning av delegationsbeslut augusti 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – augusti 2020 

Tf enhetschef Henry Einestedt – augusti 2020  

Enhetschef IFO Reine Dahlman – augusti 2020 

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – augusti 2020  

Socialsekreterare Krister Stensson – augusti 2020  

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - augusti 2020  

Socialsekreterare Sara Myrberg - augusti 2020  

Socialsekreterare Marika Rosenbaum – augusti 2020 

Socialsekreterare Marie Persson - augusti 2020  

 

Biståndsbedömare ÄO; Carina Deall, Helena Weiland & Annika Andersson 

– augusti 2020  

 

Dalslands Alkohol och Tobakshandläggare (DAT) - augusti 2020      

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.      

 

 

 

 


