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Sammanträdesdatum

2020-12-15

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 15 december 2020 kl 08:30 – 12:30

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 tillika sekreterare
Patrik Högfelt, förvaltn. controller §§ 80 – 81
Via web - Sarah Eriksson, enhetschef Biståndsenheten (ÄO) § 83
Vis web - Jeanette Augustin, enhetschef Hemtjänsten § 83
Via web – Linda Blomgren, folkhälsosamordnare § 84
Via web - Carina Halmberg (S)
Via web - Eva A Johansson (C)

Justerare

Cathrine M Rundqvist

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningens kansli,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Tommy Almström

Ordförande
Kenneth Gustavsson
Justerare
Cathrine M Rundqvist
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-15

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-16

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli,

Underskrift
Tommy Almström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2021-01-06

§§ 79-87
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Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-15

Socialnämnden
§ 79

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

2020-12-15

Socialnämnden
§ 80

Dnr 2020-000154 700

Detaljbudget för 2021 - Socialförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Tommy Almström och controller Patrik Högfelt redovisar förslag
till detaljbudget 2021.
Utifrån de mål och den detaljbudget som kommunens fullmäktige (KF)
beslutat, bestämmer kommunens förvaltningar vilka aktiviteter som ska
genomföras för att målen ska kunna uppfyllas så att en god ekonomisk
hushållning kan råda.
Socialnämnden i Dals-Ed, liksom många andra kommuner, har de senaste
åren haft svårt att klara sitt samhällsuppdrag inom den tilldelade ekonomiska
ramen. Det har medfört upprepade ekonomiska underskott under flera år. År
2021 kommer att bli ett år med stora utmaningar. Fokus kommer att ligga på
att hitta långsiktiga lösningar för att nå till en verksamhet som harmoniserar
med socialförvaltningens givna budgetramar.
Socialnämnden fortsätter tillsammans med förvaltningen att arbeta med
förändringsarbete för att möta framtiden med en god ekonomisk hushållning.
Socialförvaltningen lägger stor vikt vid att vara en bra arbetsgivare som både
attraherar och utmanar. Medarbetarna deltar aktivt i verksamhetens
måluppföljning- utveckling- och förändringsarbete. Medarbetarna ska trivas
väl och uppleva sitt arbete som stimulerande och meningsfullt.
Budgeten bygger historiskt på föregående års budget med en viss
uppräkning, det har skett en viss volymökning. Tanken är att förändra det
sättet att budgetera till att i högre grad budgetera utifrån verksamhetens
grunduppdrag kopplat till analysen av effekterna av detta arbete. Effekterna
som framkommer ur alla tre nyttoperspektiven kund-medarbetare-ekonomi.
Socialförvaltningens enhetschefer har av förvaltningschef fått i uppdrag att
göra ett analysarbete 6 mån framåt.
Beslutsunderlag
Se Verksamhetsplan 2021 Socialnämnden och PPT Budget 2021 SN
Socialnämndens beslut
Tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Socialnämnden uppdrar tillförvaltningen att inkomma med förslag på
åtgärder/uppdrag för att långsiktigt få en budget i balans.
Socialnämnden vill ha en förnyad avstämning på januari månads
nämndsmöte 2021.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Expedieras till
SN ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-12-15

Socialnämnden
§ 81

Dnr 2020-000160 700

Verksamhetsplaner 2021 - socialförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Tommy Almström och controller Patrik Högfelt redovisar förslag
till verksamhetsplaner 2021
Inför 2021 kommer socialnämnden att fastställa en ny verksamhetsplan.
Genom verksamhetsplanen bekräftar socialnämnden sitt åtagande gentemot
kommunfullmäktige (KF) och de inriktningsmål KF har beslutat för
mandatperioden. Detta sker genom att nämnden inom den angivna
ekonomiska ramen tydligt anger hur verksamheten ska bedrivas för att
effektmålen, som formuleras utifrån inriktningsmålen, ska kunna uppnås.
Verksamhetsplanen är en del av nämndens styrsystem och förvaltningen
sammanställer årligen förändrade förutsättningar som kan påverka nämndens
uppdrag under kommande planeringsperiod. Syftet med socialförvaltningens
verksamhetsplaner är att ge social-nämnden ett underlag för planering och
dialog om vilka inriktningar som socialnämndens verksamhetsplan ska
innehålla och vilka uppdrag som ska prioriteras. Vissa struktur-förändringar
kommer att ske utifrån tydliga riktlinjer inom socialförvaltningens
verksamheter.
Beslutsunderlag
Se Verksamhetsplan 2021 Socialnämnden
Socialnämndens beslut
Ställer sig bakom skrivelsen Verksamhetsplan 2021 Socialnämnden och
antar den som sin egen.

Expedieras till
Kommunfullmäktige (KF)
SN ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-12-15

Socialnämnden
§ 82

Dnr 2020-000090 700

Intern kontrollplan 2020/2021
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Tommy Almström redovisar ärendet muntligt.
Socialnämnden beslutade på juni månads nämndmöte (SN § 41, 2020-06-17)
att godkänna en tillfällig internkontrollplan för 2020/2021, med anledning av
förseningar i arbetet med att skapa ny internkontrollplan för 2020/2021.
Socialförvaltningen föreslår att det sker en revidering av tillfällig
interkontrollplan för 2020/2021 på socialnämndens aprilmöte 2021.

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisningen och beslutar att återuppta ärendet på socialnämndens aprilmöte 2021 för att revidera den tillfälliga interkontrollplanen
för 2020/2021.

Expedieras till
Kommunfullmäktige (KF)
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-12-15

Socialnämnden
§ 83

Dnr 2019-000043 700

Genomlysning av Socialförvaltningen – återrapportering från
Biståndsenheten (ÄO) och Hemtjänsten
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Biståndsenheten (ÄO) Sarah Eriksson och enhetschef
Hemtjänsten Jeanette Augustin redovisar ärendet via web.
Biståndsenheten (ÄO) och Hemtjänsten är två av förvaltningens
verksamheter som har genomlysts på uppdrag från socialnämnden.
Socialnämnden önskade en återrapportering i ärendet och inkomna skrivelser
har redovisats muntligt och skriftligt på sittande möte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Genomlysning av socialförvaltningen – Återrapportering
Biståndsenheten daterad 2020-11-20.
Tjänsteskrivelse från hemtjänstens enhetschef Jeanette Augustin daterad
2020-11-30.
Socialnämndens beslut
Tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Socialnämnden ber att få en uppdatering från biståndsenheten angående
arbetet med rutiner samt utredningsmetodik och bedömningar, utifrån
gällande lagstiftning och rättspraxis, till majmånads nämndsmöte 2021.
Socialnämnden vill till majmånads nämndsmöte 2021 få beskrivet hur
förvaltningen arbetar med trygg hemgång samt hur många som fått denna
insats.

Expedieras till
Biståndsenheten (ÄO) enhetschef, Sarah Eriksson
Hemtjänstens enhetschef, Jeanette Augustin.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-12-15

Socialnämnden
§ 84

Dnr 2020-000144 730

Frivilligsamordning Socialförvaltningen
Sammanfattning av ärendet
Kommunens folkhälsosamordnare Linda Blomgren redovisar ärendet
muntligt och skriftligt via web.
Kommunens folkhälsosamordnare har bjudits in till sittande möte för en
närmare beskrivning hur frivilligsamordningen fungerat efter Covid-19´s
utbrott under våren 2020.
Under våren och hösten 2020 har frivilligverksamheten via ”Solrosen” hjälpt
personer handling och i vissa fall även hemkörning av handlade varor.
Beslutsunderlag
Folkhälsorådets protokoll daterad 2020-11-23.
Socialnämndens beslut
Tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
Återupptar ärendet på januari månads nämndsmöte.

Expedieras till
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-12-15

Socialnämnden
§ 85

Dnr 2016-000074 700

Socialnämndens delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Tommy Almström redovisar ärendet muntligt.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden flyttar ärendet till januari månads nämndsmöte 2021 för
beslut.

Expedieras till
Socialchef Tommy Almström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-12-15

Socialnämnden
§ 86

Dnr 2020-000006 700

Övriga frågor 2020 inkl
Rapporter från socialnämndens presidie och övriga ledamöter
Sammanfattning av ärendet
Ledamot Yvonne Simonsson (S) går igenom Folkhälsorådet protokoll
daterad 2020-11-23.
Socialnämndens ordförande informerar nämnden om att verksamhetsbesök
kommer ske via webb till och med april månads möte. Vid eventuell
förlängning av detta beslut kommer nytt beslut att tas därefter.
Socialnämnden beslutar att flytta fram politikernas arbetsmiljöutbildning
och återuppta den på januari månads nämndsmöte 2021 på grund av rådande
arbetsbelastning och sjukfrånvaro.
Socialnämnden behåller nuvarande ordning med 5 ledamöter på plats som
har beslutanderätt och 2 ledamöter via webb – 1 från centern (C) och 1 från
socialdemokraterna (S) med yttrande och förslagsrätt men ej beslutanderätt.
Eventuellt nytt beslut fattas i samband med april månads nämndsmöte 2021
eller om omständigheterna förändras.
Ledamot Yvonne Simonsson (S) tar upp frågan om provtagning på
Edgärdets vårdcentral gällande missbruk. IFO (Individ och Familje
Omsorgen) enheten har personer som inte får den hjälp de är i behov av på
Edsgärdets vårdcentral gällande provtagning utan de får använda sig av
andra lösningar. Svar från Närhälsan vårdcentral är att de inte har anpassade
toaletter för att göra rättsäker provtagning.
Socialnämndens ordförande får i uppdrag att besluta i det enskilda
individärendet enligt SoL Serviceboende. Socialnämnden uppdrar till
förvaltningen att ta fram riktlinjer med tillhörande beslutsunderlag för en
långsiktig lösning, enligt SoL Serviceboende, till socialnämndens
nämndsmöte i mars 2021.

Socialnämndens beslut
Tar del av Folkhälsorådet protokoll daterad 2020-11-23 och lägger det till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-12-15

Socialnämnden
§ 87

Dnr 2020-000008 002

Redovisning av delegationsbeslut 2020
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – oktober + november 2020
Enhetschef IFO Reine Dahlman - oktober + november 2020
1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – oktober + november 2020
Socialsekreterare Johnny Axelsson – oktober + november 2020
Socialsekreterare Sara Myrberg - oktober + november 2020
Socialsekreterare Marika Rosenbaum - oktober + november 2020
Socialsekreterare Marie Persson - oktober + november 2020
Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson, Helena
Weiland, samt Carina Deall – oktober + november 2020
LSS beslut; Förvaltningschef Tommy Almström – november 2020
Bitr Förvaltningschef Brigitte Fauske – oktober + november
2020
Dalslands Alkohol och Tobakshandläggare (DAT) – november 2020

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut.
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