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Sammanträdesdatum

2020-10-20

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 20 oktober 2020 kl 09:30 – 12:00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Tommy Almström, förvaltn. chef
Mette Glesåen, sekreterare
Patrik Högfelt, förv controller § 65
Sarah Ekelund, HR-konsult

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.
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Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli

Underskrift
Mette Glesåen
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Socialnämnden
§ 65

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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Sammanträdesdatum

2020-10-20

Socialnämnden
§ 66

Dnr 2020-000130 043

Taxor och avgifter 2021 (SN)
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningscontroller Patrik Högfelt föredrar ärendet muntligt och skriftligt.
Taxor och avgifter för socialnämnden revideras årligen. Revideringen är till
vissa delar beroende av att regeringen fastställer ett nytt prisbasbelopp för
2021 (47 600kr, dvs 300kr högre än 2020), på grundval av ändringarna i det
allmänna prisläget. Detta gäller förbehållsbeloppen.
Därutöver lämnas ett antal övriga förslag på ändringar och kompletteringar
av de aktuella avgifterna. Socialnämndens förslag ska i ett senare led
beslutas av kommunfullmäktige (KF) innan avgifterna blir gällande.
Förslag till taxor och avgifter 2021 har presenterats innehållande två olika
förslag. Ett förslag utgår från 2021 års prisbasbelopp och det andra förslaget
utgår från prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Beslutsunderlag
Skrivelse Taxor och avgifter 2021 Socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta den förslagsmodell där uppräkning utgår
ifrån Prisindex för Kommunal verksamhet (PKV) – det vill säga med 1,8 %.
Socialnämnden beslutar att anta reviderad skrivelse Taxor och avgifter 2021
Socialnämnden

Expedieras till
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
§ 67

Dnr 2020-000129 700

Färdtjänst: nya egenavgifter fr o m 2021-03-01
Sammanfattning av ärendet
Inom Västra Götalandsregionen (VGR) har en Zon- och egenavgiftsöversyn
genomförts. Då Kollektivtrafiknämnden inom VGR beslutat om 3 zoner i
den allmänna kollektivtrafiken med start 4 november 2020, krävs nytt beslut
om beräkning av egenavgift för anropsstyrd trafik, d v s färdtjänst.
Konsekvensen med ny zonindelning är att nuvarande prisstödsmodell
försvinner då nuvarande taxesystem inte kommer att ha någon koppling mot
kollektivtrafiken. Detta innebär att flertalet av kommunerna som ingår i
VGR kommer att göra en översyn av sina egenavgifter för färdtjänst då
dessa, likt Dals-Eds kommun, utgått ifrån gällande zonavgift för allmän
kollektivtrafik.
Färdtjänsthandläggare i Fyrbodal, samt kommun- och regionrepresetanter
från Västtrafik, har tillsammans diskuterat alternativa beräkningsmodeller
och genomfört en omvärldsanalys med målsättning att utarbeta en gemensam
beräkningsmodell för ny egenavgift samt tillämpningsområde, i enlighet med
avtalsskrivning mellan kommuner och Västtrafik, som anger att parterna ska
sträva mot ett harmoniserat regelverk.
Ett beräkningssätt med avståndsbaserad avgift med startavgift och därefter
kronpåslag per kilometer är det alternativ till förslag som gemensamt
presenteras i respektive kommun inom Fyrbodal.
Liggande förslag bygger på två huvudsakliga delar; en startavgift och en
kilometeravgift. Enligt tidplan skulle samtliga medlemskommuner ha för
avsikt att kunna fastställa ett sådant beslut i respektive kommunfullmäktige
(KF) senaste november 2020, men på grund av att Västtrafiks systemleverantör meddelat att de behöver sex månader på sig för att implementera
den nya beräkningsmodellen med avståndsberäknad egenavgift så kan inte
den nya föreslagna färdtjänsttaxan att gälla från och med 1 mars 2021 istället för 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till ny beräkningsmodell för egenavgift gällande
resor med färdtjänst (anropsstyrd trafik) daterad 2020-09-29
Socialnämndens beslut
Socialnämnden förslår KF att från och med 2021-03-01 gäller ny
beräkningsmodell för egenavgift för färdtjänstresor. Egenavgiften baseras på
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Socialnämnden
en startavgift med 50 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3
kr/kilometer. Egenavgiften innefattar alla med beslut om färdtjänsttillstånd i
Dals-Eds kommun.
Socialnämnden föreslår KF att nuvarande modell - basbelopp med
procentuella påslag - för uttag av egenavgift för färdtjänstresor, ska gälla till
och med 2021-02-28.
Socialnämnden föreslår KF att årlig uppräkning ska ske med följsamhet till
den allmänna kollektivtrafikens prisjusteringar i Västra Götaland. Justering
gäller startavgift samt kilometerpris.
Socialnämnden föreslår KF att revidera dokumentet Riktlinjer för färdtjänst
och riksfärdtjänst under punkt 2.9. Ta bort följande text ”Egenavgiften i
Dals-Eds kommun bygger för närvarande på Västtrafik AB:s baspristaxa
med ett tillägg på 50%” och ersätta den med ” Egenavgiften baseras med en
startavgift med 50 kr de första 10 kilometrarna och därefter ett påslag med 3
kr/kilometer”. Revideringen i dokumentet kommer att ske 2021-02-28.
Expedieras till
KS
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Socialnämnden
§ 68

Dnr 2019-000061 700

Personaltäthet
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet muntligt och skriftligt.
Det har i olika sammanhang uppkommit diskussioner om personaltätheten
inom Dals-Eds särskilda boenden (SÄBO). Det kan upplevas att man
uppfattat eller tolkat tidigare beslut (SN § 48,2019-06-25) på ett felaktigt
sätt.
Socialnämndens verksamheter ska alltid verka för att; kunder, brukare,
patienter, klienter mm ges en god omvårdnad och gott bemötande med allt
vad det innebär. Verksamheten ska, utifrån den budget de har att förhålla sig
till, bemannas på ett sätt som innebär att vård och arbetsmiljö inte blir
lidande. Det kan innebära att bemanning är under eller över det mått på
årsarbetare (åa)/plats som budgeten baseras på.
Avvikelser gällande vården och arbetsmiljön ska alltid registreras på det sätt
som framgår av riktlinjer och rutiner.
Beslutsförslag till ett förtydligande är att verksamhetens årsbudget kan
medge ett mått om antal årsarbetare (åa)/plats. Budget för demensvård ska
medge ett mått om 0,7 åa per plats på årsbasis. Inom somatisk vård ska
budget medge ett mått om 0,65 åa per plats på årsbasis. Utgångspunkten för
bemanning ska alltid utgå från en samlad bedömning av konsekvenser för
kund och medarbetare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Socialnämndens förtydligande av begrepp personaltäthet
daterad 2020-10-01.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att förtydliga att verksamhetens årsbudget kan
medge ett mått om antal årsarbetare (åa)/plats.
Budget för demensvård ska medge ett mått om 0,7 åa per plats på årsbasis.
Inom somatisk vård ska budget medge ett mått om 0,65 åa per plats på
årsbasis. Utgångspunkten för bemanning ska alltid utgå från en samlad
bedömning av konsekvenser för kund och medarbetare.
Expedieras till
KS för kännedom
SN ledningsgrupp
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Socialnämnden
§ 69

Dnr 2020-000138 700

Personalföreträdare i nämnderna - Riktlinjer
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet muntligt och skriftligt.
Bestämmelserna om närvarorätt för företrädare för de anställda i kommunen
finns i kommunallagen 7 kapitel 10 – 19 §§. Grundläggande är att närvarorätten gäller vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen. Med
nämnder avses organ som har förvaltnings- och verkställighetsuppgifter.
Närvarorätten gäller inte i; utskott, revisionsnämnd, förtroendenämnder,
valnämnd eller överförmyndarnämnd.
Även om personalföreträdarna utses av arbetstagarorganisationerna så
representerar de inte dessa. Det är därför en förutsättning för att närvarorätten ska kunna utövas, att arbetstagarorganisationerna kommer överens om
vilka organisationer som ska utse representanterna i den enskilda nämnden.
Personalföreträdarna ska fungera som ombud för alla medarbetare i
kommunen. Det finns ingen generell rätt att närvara vid behandlingen av alla
ärenden i en nämnd utan det gäller de ärenden som ordföranden i nämnden
anser rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare.
Fackförbundet Kommunal har initierat frågan om behovet av personalföreträdare i nämnder och för att tydliggöra närvarorätten har föreliggande
riktlinjer tagits fram. Innan riktlinjer och tillägg till liggande nämnds
gemensamma reglementet behandlas, har riktlinjerna remitterats till
kommunens nämnder och HR-enheten för synpunkter med svar till
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) senast 11 november.
Förslag till beslut är att socialnämnden ställer sig i huvudsak bakom
skrivningen i “Riktlinjer för personalföreträdare i nämnder – förslag 2020”.
Socialnämnden bör beakta att det behövs ett förtydligande om
ersättningsreglerna för de av fackförbunden utsedda personalföreträdarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande över Riktlinjer för
personalföreträdare i nämnder daterad 2020-10-15
Riktlinjer för personalföreträdare i nämnder - förslag 2020
Beslut från KSAU 2020-09-23 ( § 135) med tillhörande tjänsteskrivelse
Personalföreträdare i nämnderna daterad 2020-09-16.
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Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig i huvudsak bakom tjänsteskrivelsen
Socialnämndens yttrande över Riktlinjer för personalföreträdare i nämnder
daterad 2020-10-15 och antar den som sin egen.
Socialnämnden anser dock att det behövs ett förtydligande om
ersättningsreglerna för de av fackförbunden utsedda personalföreträdarna.
Expedieras till
KS
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Socialnämnden
§ 70

Dnr 2020-000131 700

Socialnämndens sammanträdesdagar 2021
Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträdesdagar år 2021 är upprättad för socialnämndens
arbetsutskott samt socialnämnden enligt skrivelse daterad 2020-10-19.
Beslutsunderlag
Skrivelse Socialnämndens sammanträdesdagar 2021 daterad 2020-10-19.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar föreslagna sammanträdesdagar enligt skrivelse
Socialnämndens sammanträdesdagar 2021 daterad 2020-10-19.
Vidarebefordra föreslagna sammanträdesdagar till kommunens övriga
förvaltningar för att i mesta möjliga mån eventuellt kunna synkronisera
varierande beslutsprocesser.

Expedieras till
SN ledningsgrupp
FOKUS - nämnden
KS
Plan- och Byggnadsnämnden
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Socialnämnden
§ 71

Dnr 2020-000006 700

Övriga frågor 2020
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden fick den 12 oktober ett mail där avsändaren har en del
frågeställningar ställda just till socialnämnden. Frågorna som skrivaren vill
ha svar på handlar huvudsakligen om kommunens korttidsavdelning,
avsändaren hade även mailat in sin skrivelse till tidningen – Dalslänningen.
Socialnämndens nämndsekreterare fick samma dag mail från Dalslänningens
chefredaktör som informerade om att ”vi publicerar det på fredag” (2020-1016) och ”om någon ansvarig vill ge ett svar i anslutning till det så går det
bra”. Socialnämndens ordförande svarade på inlägget i Dalslänningen.
Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att besvara den inkomna
skrivelsen. Förslag till svar tas upp på nästkommande nämndsmöte i
november för beslut.
I samband med att internkontrollplanen tas upp på december månads
nämndsmöte önskas det från socialnämndens sida att planen även berör en
del myndighetsbeslut. Nämnden vill även på decembermånads nämndsmöte
få en närmare uppföljning av hemtjänst och bistånd utifrån nya arbetssätt och
tagna riktlinjer.

Expedieras till
Förvaltningschef, Tommy Almström
Enhetschef hemtjänsten, Jeanette Augustin
Enhetschef bistånd (ÄO), Sarah Eriksson
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Socialnämnden
§ 72

Dnr 2020-000008 002

Redovisning av delegationsbeslut 2020
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens – september 2020
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – september 2020
Enhetschef IFO Reine Dahlman - september 2020
1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – september 2020
Socialsekreterare Johnny Axelsson – september 2020
Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson - september 2020
Socialsekreterare Marika Rosenbaum - september 2020
Socialsekreterare Marie Persson - september 2020
Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Helena Weiland, samt Carina
Deall – september 2020
LSS beslut; Bitr Förvaltningschef Brigitte Fauske – september 2020

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut
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