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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Utvecklingscentret, Stora salen, tisdagen den 23 februari 2021 kl 08:30 – 12:00 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

  

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltningschef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Patrik Högfelt, controller § 14 – 16 

Via web - Åsa Sandblom, enhetschef SÄBO § 18 

Via web - Eva A Johansson (C)  

Via web - Carina Halmberg (S)  

 

Justerare Yvonne Simonsson  

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 13-20 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Yvonne Simonsson   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-23 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-23 Datum då anslaget tas ned 2021-03-16 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 13 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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§ 14 Dnr 2020-000155 042 

Bokslut 2020 SN 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström och controller Patrik Högfelt föredrar 

ärendet muntligt och skriftligt.    

Årsredovisningen för 2020 ger en bild av hur förvaltningens ekonomi och 

verksamheter har utvecklats under året. Hela året 2020 har inneburit 

utmaningar för hela samhället till följd av covid-19. 

Liggande verksamhetsberättelsen visar hur det ekonomiska resultatet blev i 

förhållande till det som förväntades i 2020 års budget, beskriver vad 

pengarna har använts till samt hur förvaltningen som helhet har lyckats med 

det som var planerat.  

Socialförvaltningens prognos för helåret 2020 visar som helhet på ett 

underskott med -8 112 tkr. Kompensation kopplade till Covid-19 bidrar till 

en viss förbättrad prognos. För detaljerad redovisning se skrivelse 

Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden.                          

 

Beslutsunderlag 

 PPT Socialnämndens bokslut 2020   

Skrivelse Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden.           

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av skrivelse Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden   

Uppdrar till förvaltningschef att komplettera Verksamhetsberättelse 2020 

Socialnämnden med periodens händelser för ”Äldreomsorg – SÄBO” i 

övrigt godkänner socialnämnden Verksamhetsberättelse 2020 

Socialnämnden.                        

 

 

Expedieras till 

KS 

Förvaltningschef, Tommy Almström 
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§ 15 Dnr 2020-000154 700 

Detaljbudget 2021 - Socialförvaltningen  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström och controller Patrik Högfelt föredrar 

ärendet muntligt och skriftligt.  

På januari nämndens sammanträde begärde socialnämnden en redovisning av 

åtgärdsplan för 2021 till socialnämndens sammanträde i februari. Inför 

verksamhetsåret 2021 har socialnämnden tilldelats en ram om sammanlagt 

124 453 tkr. För att få budget i balans ligger ett sammanlagt anpassningskrav 

om 12 595 tkr. Nämnden har getts en muntlig redovisning av åtgärdsplan för 

år 2021.      

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Socialnämnden Resultat/utfall 2020 & budget 2021        

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisning gällande verksamheternas förslag på budgetbehov 

och återupptar ärendet på juni månad nämndsmöte.  

Socialnämnden har sedan tidigare begärt in beslutsunderlag för nödvändiga 

förändringar i uppdrag och riktlinjer, som krävs för att genomföra 

effektiviseringar och anpassningar i nivå med tilldelad ramfördelning.  

Delredovisning av arbetet sker på arbetsutskottets möte i april 2021.            

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 
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§ 16 Dnr 2010-000161 046 

Fonder inkl. "tillstånd att få förbruka stiftelsens tillgångar" 

Sammanfattning av ärendet 

November 2020 beslutade Länsstyrelsen att bifalla socialnämndens 

ansökningar om att få förbruka socialnämndens fonders kapital.  Social- 

förvaltningens controller fick i uppdrag att komma in med förslag på 

fördelning av dessa fonders kvarvarande medel.  

Socialförvaltningens före detta ekonom, Jonas Magnusson, har på uppdrag 

av socialnämnden ansökt hos Länsstyrelsen om att få förbruka 

socialnämndens fonders kapital, då avkastningen på dessa fonder under en 

längre tid varit obefintlig – vilket gjort att det inte kunnat delas ut några 

medel.  

På sittande möte har det förts en muntlig diskussion kring förslag till beslut 

på fördelning av socialnämndens fonders kvarvarande medel.            

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut 2020-11-09 med Dnr; 206-37471-2020 och 206-

37473-2020 samt 2020-11-16 med Dnr; 206-37478-2020 och  206-37475-

2020.       

 

 

Socialnämndens beslut 

Controller får i uppdrag att komma in med skriftligt förslag till beslut på 

nämndens möte i april 2021 utifrån muntlig diskussion med innebörden att; 

 Nämnden avser att dela ut kvarstående belopp på respektive fond. 

 Att fördelningen sker mot de verksamheter som berörs i fonderna 

utifrån nutid. 

 Nämnden begär en återrapport på december månads nämndsmöte hur 

utdelade belopp har nyttjats.                  

 

 

Expedieras till 

Controller, Patrik Högfelt 
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§ 17 Dnr 2021-000025 700 

Samråd - Bostadsförsörjningsprogram DEK 2021-2023 

 

Sammanfattning av ärendet 

Dals-Eds kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs 2016 och minst en 

gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige (KF) anta riktlinjer för 

bostadsförsörjningen. KS beslutade den 3 februari att Dals-Eds kommun 

kommer samråda om reviderat bostadsförsörjningsprogram under perioden 4 

februari 2021 - 1 april 2021. Eventuella yttranden till KS ska ha inkommit 

senast den 1 april 2021.  

I bostadsförsörjningsprogrammet kopplas nationella, regionala och 

kommunala mål till åtgärder för bostadsförsörjningen. Programmet redogör 

för befintliga områden samt utvecklingsområden för bostäder och innehåller 

också en genomförandestrategi med aktiviteter för att främja bostadsför- 

sörjningen. Eventuella yttranden ska inkomma till KS senast den 1 april 

2021. En skrivelse har upprättats gällande komplettering i programmet under 

punkten 4.7.3. Skrivelse 4.7.3 Bostadsbehov för äldre och 

funktionshindrade.     

 

Beslutsunderlag 

 Skrivelse 4.7.3 Bostadsbehov för äldre och funktionshindrade.              

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av skrivelse 4.7.3 Bostadsbehov för äldre och funktionshindrade och 

antar den som sin egen.   

Uppdrar till förvaltningschef att komplettera liggande underlag med en 

formell tjänsteskrivelse.    

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef, Tommy Almström 

KS 
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§ 18 Dnr 2021-000004 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2021  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef särskilt boende (SÄBO) Åsa Sandblom föredrar ärendet muntligt 

via web. 

SÄBO för äldre är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. 

Kommunerna är enligt 5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen skyldiga att 

tillhandahålla SÄBO former för service och omvårdnad för äldre som 

behöver särskilt stöd.  

De flesta lägenheter i SÄBO form består av ca 30-40 kvadratmeter med; 

hall, rum och eget hygienutrymme. Den äldre hyr lägenheten genom ett 

andrahandskontrakt. Den äldre betalar; hyra, omvårdnadsavgift och avgift 

för mat och måltider. 

Kommunen har två SÄBO och de är Hagalid samt Edsgärdet. Hagalids 

SÄBO inrymmer två avdelningar där en avdelning huvudsakligen är till för 

somatik och den avdelningen inrymmer sju rum. Den andra avdelningen på 

Hagalid inrymmer en korttidsavdelning med sju rum som har plats för 12 

sängar. Edsgärdet har fyra avdelningar med inriktning demens. Boendet har 

fyra avdelningar fördelade på; 10 + 10 + 9 + 9 rum. Åsa ansvarar för två 

avdelningar på Edsgärdet och Hagalid. 

Nämnden har även tagit del av senaste information gällande covid-19 och 

vaccination på SÄBO.                    

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av muntlig information och tackar för den.           
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§ 19 Dnr 2021-000005 700 

Övriga frågor inkl ev annan info 2021  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag att komma in med 

handlingsrutiner beträffande Våld i nära relationer (VINR) till april månads 

nämndmöte. En rutin gällande kommunens ”medarbetare” kommer att tas 

fram av kommunens HR avdelning. Socialförvaltningen kommer att invänta 

HRs rutin som nämndens verksamheter kan utgå ifrån, så Dals-Eds kommun 

får likvärdiga rutiner på sina verksamheter. 

Socialnämndens möte i mars kommer att ställas in med anledning av för få 

ärenden.    

Arbetsmiljöutbildning för politiker utgår och återupptas när helnämnd kan 

samlas igen. Anledning är att det är svårt att föra bra diskussioner under 

utbildningstillfällen när inte alla ledamöter är på plats.                               
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§ 20 Dnr 2021-000007 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – januari 2021  

Enhetschef IFO Reine Dahlman - januari 2021  

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – januari 2021 

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson – januari 2021   

Socialsekreterare Johnny Axelsson – januari 2021  

Socialsekreterare Sara Myrberg - januari 2021  

Socialsekreterare Marika Rosenbaum - januari 2021  

Socialsekreterare Marie Persson - januari 2021  

Socialsekreterare Krister Stensson - januari 2021 

 

Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson, Helena 

Weiland samt Carina Deall – januari 2021  

 

Dalslands Alkohol och Tobakshandläggare (DAT) – januari 2021         

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.       

 

 

 

 


