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Plats och tid Utvecklingscentret, Stora salen, tisdagen den 24 november 2020 kl 08:30 – 10:15 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

  

 

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltn. chef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Patrik Högfelt, förvaltn. controller §§ 76 – 77 

 

Carina Halmberg (S) 

Eva A Johansson (C) via web 

Justerare Yvonne Simonsson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 73-78 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Yvonne Simonsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-24 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-25 Datum då anslaget tas ned 2020-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 73 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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§ 74 Dnr 2020-000145 730 

Fråga angående korttidsboende i Dals-Ed 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden fick den 12 oktober ett mail där avsändaren har en del 

frågeställningar ställda till socialnämnden. Frågorna som skrivaren vill ha 

svar på handlar huvudsakligen om kommunens korttidsboende. 

Kommunens nybyggda lokaler vid Hagalid har nyligen blivit godkända. På 

Hagalid kommer det att kunna erbjudas en avdelning för personer med 

somatiska bekymmer. Där kommer det även att kunna erbjudas platser på ett 

av Sveriges första biståndsbedömda trygghetsboenden. 

Under hösten har socialnämnden följt utvecklingen gällande Dals-Eds 

kommuns behov av platser på kommunens särskilda boenden (SÄBO). 

Socialnämnden ser nu en trend där det kan innebära att man kan behöva 

öppna några fler lägenheter. Detta ska givetvis först ses över med samtliga 

berörda parter i verksamheten för att det ska bli rätt.  

Socialnämnden har i dag inget beslut som fått vänta längre än den tid, man 

som kommun har på sig att verkställa ett biståndsbeslut - det vill säga tre 

månader. Under tiden verksamheten planerar för en boendeplats kan det 

erbjudas individanpassade alternativ.                

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Socialnämndens svar på skrivelse angående korttidsboende 

daterad 2020-10-26.                

 

Socialnämndens beslut 

Ställer sig bakom tjänsteskrivelse Socialnämndens svar på skrivelse 

angående korttidsboende daterad 2020-10-26 och antar den som sin egen.      

Ledamot Yvonne Simonsson (S) och Carina Halmberg (S) reserverar sig mot 

beslutet av svar till mailkorrespondent och avser att före justeringen komma 

in med en skriftlig reservation. 

Socialnämnden ställer fråga till kommunstyrelsen (KS), utifrån 

frågeställarens formulering, hur fördelning av sökta stimulansmedel är tänkt 

att fördelas - då denna fråga inte helt ägs av socialnämnden.                                                  

Expedieras till 

KS 

Mail korrespondent          
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§ 75 Dnr 2020-000151 700 

Redovisning av socialförvaltningens HME enkät år 2020  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en utvärdering av delar av den 

arbetsgivarpolitik som kommunen bedriver och hur väl vi har; skapat, 

tillvaratagit och upprätthållit ett stort medarbetarengagemang. Dals-Eds 

kommuns medarbetarenkät bestod av 34 basfrågor som redovisas i två 

spindeldiagram – Medel Dals Ed 2020 och Samtliga förvaltningar 2020. 

När det gäller svarsfrekvensen i Dals-Eds kommun var den högst i hela 

Sverige.      

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna. 

Socialnämnden ser fram emot uppföljning i ärendet under våren 2021.      

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF för kännedom 

Förvaltningschef 
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§ 76 Dnr 2020-000005 042 

Budgetuppföljning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet tillsammans med 

förvaltningscontroller Patrik Högfelt. 

Socialnämndens kostnadsnivå ligger inte i paritet med budget. 

Budgetuppföljning per 31 oktober 2020 pekar på ett negativt utfall på minus 

11,5 miljoner kronor (mnkr). Förvaltningen bedömer bland annat att 

kostnaderna i verksamheterna individ- och familjeomsorgen (IFO) inklusive 

ekonomiskt bistånd fortsätter vara på en hög nivå framöver.     

 

 

Socialnämndens beslut 

 Tar del av informationen.  

Socialnämnden fortsätter dialogen med socialförvaltningens 

verksamhetsansvariga under tisdagen den 24 november – nämndens 

utvecklingsdag.  

Nämnden ser att det är av största vikt att nu genomlysningsarbetet fortgår 

enligt plan.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS för kännedom 
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§ 77 Dnr 2020-000146 041 

Budgetförutsättningar 2021 - ekonomiska ramar 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet tillsammans med 

förvaltningscontroller Patrik Högfelt. 

Skatteintäkterna utvecklas långsamt och kommer troligen att bli ännu lägre 

än nuvarande prognos. Utrymmet för att kompensera kommunens nämnder 

för tillkommande volymer är för litet och under rådande osäkra 

förutsättningar kommer nämnden att i princip få oförändrad budgetram 

jämfört med 2020. Detta ger socialförvaltningen en budgetram på ca 123 

miljoner kronor för 2021. 

Fokus kommer bland annat att ligga på att ta sig an de ekonomiska 

utmaningarna med samverkan och nya lösningar under år 2021. Många 

faktorer kommer spela in med anledning av det exceptionellt osäkra 

ekonomiska läget som råder i omvärlden, på grund av rådande 

coronapandemi.      

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen.  

Socialnämnden fortsätter dialogen med socialförvaltningens 

verksamhetsansvariga under tisdagen den 24 november - på nämndens 

utvecklingsdag.   

Nämnden ser att det är av största vikt att nu genomlysningsarbetet fortgår 

enligt plan.              

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF för kännedom 
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§ 78 Dnr 2020-000008 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår. 

Oktober månads delegationsbeslut kommer att redovisas i samband med 

november månads delegationsbeslut, det vill säga på december månads 

nämndsmöte 2020.       
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