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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 26 januari 2021 kl 08:30 – 12:30 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

  

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltn. Chef – via web 

Mette Glesåen, sekreterare 

Brigitte Fauske, bitr förvaltningschef § 2 

Patrik Högfelt, controller § 2 

Justerare Britt-Marie Johansson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-12 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Britt-Marie Johansson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-26 

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-26 Datum då anslaget tas ned 2021-02-16 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 1 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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§ 2 Dnr 2020-000154 700 

Detaljbudget för 2021 - Socialförvaltningen avstämning 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström, biträdande förvaltningschef Brigitte 

Fauske och controller Patrik Högfelt föredrar ärendet muntligt och skriftligt. 

Budgeten innehåller mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin 

under året. För ekonomin beskrivs de finansiella mål som är av betydelse för 

en god ekonomisk hushållning. Varje förvaltning ska ta fram en detaljbudget 

utifrån budgeten för hela kommunen. Respektive enhetschef i 

socialförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa åtgärder för att komma i 

balans med tilldelad ram 2021 och beskriva konsekvenserna av åtgärderna.   

Inför verksamhetsåret 2021 har socialnämnden till delats en ram om 

sammanlagt 124 453 tkr. Skillnaden mellan enheternas upprättade 

detaljbudgetar och tilldelad ram uppgår för närvarande till -13 415 tkr. 

Jämfört med 2020 är detta en reducering med 654 tkr. Det som påverkat den 

stora avvikelsen mellan tilldelad ram och enheternas budgetbehov är tidigare 

anpassningskrav från år 2019 samt tillkommande finansiering av bemanning-

steam. Inom individ- och familjeomsorg (IFO) har kostnaderna för bland 

annat försörjningsstöd och placeringar ökat kraftigt under år 2020. Till stor 

del påverkar de ökade kostnaderna även år 2021. I och med att de nya 

lokalerna på Edsgärdet och Hagalid tagits i anspråk ökar kostnaderna för 

intern hyra och lokalvård. 

Förslag till beslut är att godkänna redovisningen av detaljbudgetarbetet 

2021. Begära redovisning av anpassningsarbetet för år 2021 till kommande 

nämndsmöte i februari. Begära beslutsunderlag för nödvändiga förändringar 

i uppdrag och riktlinjer, som krävs för genomförande av anpassningar.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Detaljbudget för 2021 – avstämning daterad 2021-01-22          

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av detaljbudgetarbetet 2021. 

Socialnämnden tar del av muntlig information av förvaltningschef kring 

verksamhetens pågående anpassningsarbete. 

Socialnämnden begär redovisning av anpassningsarbetet för 2021 till 

socialnämndens sammanträde i februari. 

Socialnämnden begär beslutsunderlag för nödvändiga förändringar i uppdrag 

och riktlinjer, som krävs för genomförande av anpassningar och detta ska 

återrapporteras på juni månads nämndsmöte 2021.  
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Konsekvenser av heltidsresan mot givna budgetförutsättningar ska redovisas 

på socialnämndens sammanträde i juni 2021.       

 

Expedieras till 

KS 

SLG 
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§ 3 Dnr 2020-000098 700 

Uppdrag från revisorerna att granska särskilt boende 

(SÄBO) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt. 

De förtroendevalda revisorerna har i samband med sin riskanalys bedömt 

uppföljning och kontroll av verksamheten för särskilt boende som ett 

angeläget granskningsområde.  Särskilt boende står inför flera utmaningar 

för att klara omsorgen av de äldre, främst gällande; organisation, personal-

planering och nyttjande av digital teknik. 

Syftet med granskningen är att granska och prova om socialnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av ekonomi och 

kvalitet for särskilt boende.                      

Beslutsunderlag 

Rapporten Uppföljning och kontroll av särskilt boende Dals-Eds kommun 

Oktober 2020 ankomststämplad 2020-10-07  

Tjänstskrivelse Socialnämndens svar på Revisorernas frågeställningar 

gällande Särskilt boende daterad 2021-01-11                 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Socialnämndens svar på 

Revisorernas frågeställningar gällande Särskilt boende daterad 2021-01-11  

och antar den som sin egen. Tar del av rapporten.              

 

 

 

 

 

Expedieras till 

pwc 
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§ 4 Dnr 2020-000176 700 

Klargörande frågor angående behov av Gryning Vård AB 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström föredrar ärendet muntligt och skriftligt.   

Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det 

allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund tillgodose behov hos 

ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och 

tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivnings-

resurser samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.  

Åren 2017–2018 vidtogs åtgärder för att hantera minskad beläggningsgrad 

samt för att uppnå målet med en ekonomi i balans, vilket också uppnåddes 

2019. Försäljningen har dock minskat under 2020 särskilt avseende Ungdom 

och EHRV (Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld ) samt Integration. 

Den låga efterfrågan bedöms också vara en effekt av pandemin. Under 2020 

har yttre omständigheter, trots arbete med bolagsöversyn och vidtagna 

åtgärder, gett ett allvarligt affärsmässigt läge. 

Ägarna har 24 november 2020 - i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag 

för strategiska ställningstaganden - beslutat att uppdra åt ägarombuden att 

via förbundsdirektörerna i de fyra förbunden ta fram ett antal klargörande 

frågor till medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster 

liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott.  

Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra kommunal-

förbundens politiska organ för framtida strategiska ställningstaganden. 

Förslag till beslut är att Fyrbodal inte kvarstår som ägare av Gryning vård 

utan istället upphandlar ett antal aktörer utifrån identifierade behov. Fyrbodal 

föreslås ansvara för kvalitetssäkring av de insatser och aktörer som 

upphandlas.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Yttrande gällande det kommunalt ägda bolaget Gryning 

Vård daterad 2021-01-08.        

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Yttrande gällande det 

kommunalt ägda bolaget Gryning Vård daterad 2021-01-08 och antar den 

som sin egen.      

 

Expedieras till 

KS                         
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§ 5 Dnr 2020-000167 750 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 / med justeringar 

förlängd t o m 2022  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan oktober 2017 finns en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i 

Västra Götalandsregionen (VGR). Handlingsplanen har tagits fram i 

samverkan mellan; VGR, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för 

Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för 

vårdsamverkan.  

Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma insatser med 

tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god samverkan. 

Den länsgemensamma styrgruppen rekommenderar kommunerna att anta 

förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 

2018-2022 - med mindre justeringar.  Se Fyrbodal´s sammanträdesprotokoll 

2020-12-10 (§ 113).  

Förslag till beslut är att anta handlingsplanen.                   

 

Beslutsunderlag 

Fyrbodal´s sammanträdesprotokoll 2020-12-10 (§ 113). 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022  Förlängd! Med mindre 

justeringar.  

Tjänsteskrivelse Yttrande över förslag till förlängning med mindre 

justeringar av ”Handlingsplan psykisk hälsa” till 2022 daterad 2021-01-20.                   

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Yttrande över förslag till 

förlängning med mindre justeringar av ”Handlingsplan psykisk hälsa” till 

2022 daterad 2021-01-20 och antar den som sin egen.       

 

Expedieras till 

Fyrbodal 

KS 

FOKUS 

LSS 
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§ 6 Dnr 2020-000175 750 

Överenskommelse om barn och ungas hälsa - rek att anta  

Sammanfattning av ärendet 

Under år 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till 

överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och 

Västra Götalandsregionen (VGR) för barn och unga. Dels Överenskommelse 

om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet, 

dels Västbus - Samverkan för barn och ungas bästa. I samband med  

beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att berörings-

punkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle 

vinna på att slås samman till en.  

 

Syftet med denna överenskommelse ar att främja och tydliggöra struktur och 

ansvar för; samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 

verksamheter. Målgruppen är barn och unga till och med 20 år som behöver 

samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika 

verksamheter inom VGR och kommunerna.  

 

Den länsgemensamma styrgruppen rekommenderar kommunerna att anta 

förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Se Fyrbodal´s 

sammanträdesprotokoll 2020-12-10 (§ 112).   

Förslag till beslut är att anta överenskommelse ”Samverkan om barn och 

ungas hälsa”.     

 

Beslutsunderlag 

Fyrbodal´s sammanträdesprotokoll 2020-12-10 (§ 112).  

Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Tjänsteskrivelse Yttrande över förslag till ”Samverkan om barn och ungas 

hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen” daterad 2020-01-15.      

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar förslag till överenskommelse och ställer sig bakom 

tjänsteskrivelse Yttrande över förslag till ”Samverkan om barn och ungas 

hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen” daterad 2020-01-15 och antar den som sin egen.       
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Expedieras till 

Fyrbodal 

IFO 
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§ 7 Dnr 2020-000179 700 

Yttrande - Ny detaljplan för ED 10:2 m fl. 

Sammanfattning av ärendet 

Planområdet omfattar fastigheterna: ED 4:205 -4:226, ED 10:2, ED 10:10-

14, ED 10:23-25, ED 10:28-57. 

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av 

tvåplanshus och flerbostadshus på obebyggda tomter samt att korrigera 

rådande förhållanden så att detaljplan och genomförd fastighetsbildning 

överensstämmer. 

 

Det aktuella området ligger i nordvästra delen av samhället Ed och väster om 

Nössemarksvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation 

av bostäder i form av tvåplanshus och flerbostadshus på de obebyggda 

tomterna. Planen ska också korrigera rådande förhållanden så att detaljplan 

och genomförd fastighetsbildning överensstämmer. Huvuddelen av det 

aktuella området är redan idag bebyggt med bostäder. I norra delen av 

området finns Fågelvägens förskola, som färdigställdes 2018. 

 

Förslag till beslut är att det inte finns något att erinra över förslaget.          

 

Beslutsunderlag 

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN daterad 2020-12-

09. 

Plankarta – samrådshandling – DP ED 10_2 m.fl.  

Ny detaljplan för Ed 10:2 m.fl. Eds tätort, Dals-Eds kommun.    

Tjänsteskrivelse Detaljplan för Ed 10:2 m.fl. daterad 2021-01-18.        

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Detaljplan för Ed 10:2 

m.fl. daterad 2021-01-18 och antar den som sin egen.             

 

 

Expedieras till 

Plan- och byggnadsnämnden    
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§ 8 Dnr 2016-000074 700 

Socialnämndens delegationsordning  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet flyttas till kommande nämndsmöte i februari.         
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§ 9 Dnr 2020-000177 700 

SoL Serviceboende - riktlinjer med tillhörande 

beslutsunderlag 

Sammanfattning av ärendet 

Ett behov har uppstått att inrätta en mer omfattande insatstyp än vad Dals-

Eds kommun tidigare kunnat erbjuda. Målgruppen för servicebostad i detta 

fall är personer med en psykisk funktionsnedsättning. 

Socialförvaltningen har i sitt arbete med biståndsbedömning in området 

psykisk funktionsnedsättning upptäckt behov av en mer omfattande 

stödinsats än vad som tidigare kunnat erbjudas. 

Dals-Eds kommun har i nuläget servicebostäder enligt LSS, med anledning 

av de relativt små volymerna av personer som kan vara berättigade till en 

plats i en servicebostad för psykiskt funktionshindrade, kan den nya 

insatstypen idag verkställas inom ramen för den befintliga organisationen. 

Det kommer dock att krävas en ökad bemanning och därmed ökade 

kostnader. Alternativen till att skapa denna insatstyp är att köpa en plats av 

annan, oftast privat utförare, till stora kostnader.   

Förslag till beslut är att ställa sig bakom liggande tjänsteskrivelse inklusive 

riktlinjer och kriterier för denna boendeform.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Inrättande av Servicebostad för psykiska 

funktionsnedsättningar daterad 2020-12-21 inklusive Riktlinje servicebostad 

socialpsykiatri.       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Inrättande av 

Servicebostad för psykiska funktionsnedsättningar daterad 2020-12-21 

inklusive Riktlinje servicebostad socialpsykiatri.   

Socialnämnden vill ha en uppföljning av vårdformen på september månads 

nämndsmöte 2021.      

 

Expedieras till 

LSS 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-26 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 2021-000004 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2021  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår.      
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§ 11 Dnr 2021-000005 700 

Övriga frågor inkl ev annan info 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Hemsjukvårdens enhetschef, Carina Fors, ger nämnden en muntlig 

information kring kommunens vaccinering mot covid-19.  

Nämnden har tagit del av Folkhälsorådets protokoll daterat 2021-01-18.  

Nämndsledamot Yvonne Simonsson (S) tar upp frågan om heltidsresa. 

Socialnämndens ordförande Kenneth Gustavsson (C) lägger till frågan under 

ärendet ”Detaljbudget 2021” (§ 2) där konsekvenser av heltidsresan kontra 

budgetförutsättningar redovisas på nämnden juni 2021.  

Nämndsledamot Carina Halmberg (S) tar upp frågan kring gruppledar-

tjänsten på Edsgärdets äldreboende. Frågan kommer att besvaras av 

förvaltningen/verksamhetschef på kommande nämndsmöte i februari 2021. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS för kännedom 

Edsgärdets enhetschef, Susanne Johansson 

Förvaltningschef, Tommy Almström 
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§ 12 Dnr 2020-000008 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – december 2020 

Enhetschef IFO Reine Dahlman - december 2020 

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – december 2020 

Socialsekreterare Johnny Axelsson – december 2020 

Socialsekreterare Sara Myrberg - december 2020 

Socialsekreterare Marika Rosenbaum - december 2020 

Socialsekreterare Marie Persson - december 2020 

 

Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson, Helena 

Weiland, Carina Deall samt Ruth Bye – december 2020             

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.      

 

 

 

 


