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Sammanträdesdatum

2021-05-19

Socialnämnden
Plats och tid

Utvecklingscentret, Stora salen, onsdagen den 19 maj 2021 kl 08:30 – 12:00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Tommy Almström, förvaltningschef
Mette Glesåen, sekreterare
Patrik Högfelt, controller §§ 38 - 39
Via web – Stina Leander, MAS §§ 42, 47
Via web – Mikael Nilsson, samverkanssamordnare § 46
Via web – Åsa Sandblom, enhetschef SÄBO § 47

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.
Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-19

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-19

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli

Underskrift
Mette Glesåen
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2021-05-19

Socialnämnden
§ 37

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
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3(14)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19

Socialnämnden
§ 38

Dnr 2021-000006 042

Budgetuppföljning 2021 – Tertialrapport 1
Sammanfattning av ärendet
Controller Patrik Högfelt redovisar ärendet.
Socialförvaltningen har upprättat en tertial 1 rapport som innehåller
budgetuppföljning samt en prognos för år 2021. Längden på
pandemitillståndet (Covid-19) kommer att ha påverkan på utfallet vid årets
slut och utgör en stor osäkerhetsfaktor vid upprättande av prognosen.
Förvaltningen bedömer bland annat att kostnaderna inom individ och
familjeomsorg (IFO) fortsätter att vara kvar på en hög nivå framöver. Större
volymer finns även inom LSS som kan innebära ökade kostnader, övriga
verksamheter flaggar ännu inte för ökade volymer. Helårsprognosen visar i
dagsläget på ett preliminärt underskott med 8,754 mnkr jämfört med
förvaltningens tilldelade budget för år 2021. För detaljerad information se
Uppföljning tertial 1, 2021 Socialnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse Uppföljning tertial 1, 2021 Socialnämnden.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner Uppföljning tertial 1, 2021 Socialnämnden.
Socialnämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta sitt arbete med
framtagande av åtgärder för att kunna se till att verksamhetens kostnader
ligger i paritet med budget 2021.
Expedieras till
KS
SN ledningsgrupp
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden
§ 39

Dnr 2021-000069 700

Intern kontrollplan 2021 Q2 t o m 2022 Q1
Sammanfattning av ärendet
Alla nämnder antar varje år en intern kontrollplan. Granskningsområden ska
väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.
Resultatet av internkontrollen redovisas en gång per år till nämnd,
kommunfullmäktige (KF) och kommunrevisionen. Redovisning kommer ske
i kommunens kontroll– och uppföljningssystem ”Stratsys” enligt uppgjorda
tidsplaner och på olika nivåer.
Intern kontroll är en pågående process, där den; politiska ledningen, tjänstemannaledningen och medarbetare samverkar. Genom en tillräcklig intern
kontroll skapas förutsättningar att; förebygga, upptäcka och åtgärda
oönskade händelser i verksamheten. Syftet med intern kontroll är att skapa
förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv användning av skattemedel
samt att upprätthålla service med hög kvalitet till kommuninvånarna.
Socialnämnden har under de tre nyttoperspektiven; kund-medarbetareekonomi försökt identifiera områden som kan anses viktiga att kvalitetssäkra
under 2021 och framåt.
Beslutsunderlag
Plan Internkontrollplan 2021/2022 Socialnämnden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna Interkontrollplan 2021/2022
Socialnämnden.
Expedieras till
KS
SN ledningsgrupp
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Socialnämnden
§ 40

Dnr 2019-000043 700

Genomlysning av Socialförvaltningen – Återrapportering
trygg hemgång
Sammanfattning av ärendet
Hemtjänstens verksamhetschef fick i uppdrag av nämnden att komma in med
underlag till maj månads nämndsmöte angående trygg hemgång. Frågan
socialnämnden hade till förvaltningen var varför förvaltningen har så liten
volym av ärenden gällande just trygg hemgång.
Under hösten 2019 beslutades att trygg hemgång skulle implementeras som
biståndsbedömd insats. Målsättningen var att trygg hemgång skulle öka
känslan av trygghet i hemmet genom att brukaren vid hemkomsten gjorde en
plan över sin omvårdnad tillsammans med aktuella professioner.
Sedan första beslutet i februari 2020 har bistånd beslutat om trygg hemgång i
sex fall. Ett av dessa fall omprövades då den enskilde på grund av akut
förändrade förutsättningar i hemmet istället ansökte om korttidsplats. Övriga
fem beslut har verkställts med gott resultat.
Det är biståndsenhetens handläggare som fattar beslut om insatsen trygg
hemgång varför det också enbart är de som kan svara på varför det blir så få
beslut men värt att ha med sig är att en insats kan bara beviljas förutsatt att
någon ansöker om den. Alternativt att den insats man ansöker om avslås och
att det i motivering hänvisas till att insatsen trygg hemgång anses fylla
behoven. När insatsen trygg hemgång är lämplig beror på flera saker, till
exempel; hjälpmedelsbehov, oro, grundtrygghet, resurser i hemmet, boendets
standard. Hemsjukvård, rehab och biståndshandläggare träffas regelbundet
och har en dialog kring patienter på sjukhus och om lämpligheten i trygg
hemgång. I de fall de kommer hem med trygg hemgång blir det oftast
mycket bra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Uppföljning Trygg hemgång daterad 2021-05-07.
Socialnämndens beslut
Tar del av informationen och vill få en beskrivning från äldreomsorgens
biståndsenheten varför trygg hemgång inte är en insats som används mer
frekvent. Återrapportering i ärendet sker på juni månads nämndsmöte.
Expedieras till
Enhetschef äldreomsorgens biståndsenhet, Sarah Eriksson

Justerandes signatur
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2021-05-19

Socialnämnden
§ 41

Dnr 2021-000055 730

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom (bara filer)
Sammanfattning av ärendet
För att kunna stödja anhöriga som lever tillsammans med en person med
demenssjukdom och möjliggöra kvarboende i så lång utsträckning som man
önskar och klarar, finns en vinst med att dagverksamheten arrangeras av
medarbetare från hemtjänst som på daglig basis möter brukare med en
kognitiv svikt. Vinsten är att personen som närvarar vid dagverksamhet
också kan känna trygghet och ett bekant ansikte när stöd i hemmet blir
aktuellt. Förhoppningen är att personen med demenssjukdom i ett tidigare
skede ansöker om hemtjänstinsatser. Hemtjänst kan bidra med att
upprätthålla en fungerande vardag och avlasta anhörig.
Att starta en dagverksamhet i Dals-Eds kommun för personer med demenssjukdom enligt ovan innebär att medarbetare från hemtjänst delar ansvar för
planering och utförande av dagverksamhet vid ett par tillfällen i veckan.
Finansiering under år 2021 sker genom statsbidraget Motverka ensamhet
bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med
demenssjukdom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Dagverksamhet för personer med demenssjukdom daterad
2021-04-14.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelse Dagverksamhet för
personer med demenssjukdom daterad 2021-04-14.
Socialnämnden tar beslut om att starta upp dagverksamhet för personer med
demenssjukdom i syfte att erbjuda aktiviteter och en meningsfull vardag för
den enskilde och avlastning för närstående.
Finansiering under år 2021 sker genom statsbidraget Motverka ensamhet
bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med
demenssjukdom.
Expedieras till
Bitr förvaltningschef, Brigitte Fauske
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Sammanträdesdatum

2021-05-19

Socialnämnden
§ 42

Dnr 2021-000066 700

Patientsäkerhetsberättelse 2020 DEK
Sammanfattning av ärendet
Kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) Stina Leander
redovisar ärendet.
En patientsäkerhetsberättelse beskriver det organisatoriska ansvaret för
patient- säkerhetsarbetet, struktur för uppföljning/ utvärdering. Hur
patientsäkerhetsarbetet bedrivits för ökad patientsäkerhet, hur uppföljning
skett genom egenkontroll. Samverkan med andra vårdgivare. Personalens
rapporteringsskyldighet. Hantering av synpunkter och klagomål.
Övergripande mål för kommande år.
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2020 är försenad på grund av pandemin
covid-19, då mycket annat arbete har fått prioriteras.
Förvaltningens bedömning är att Dals-Eds kommun har ett vårdgivaransvar
att bedriva ett tydligt patientsäkerhetsarbete och att detta är en del av
kvalitetsledningssystemet.
Förslag till beslut är att socialnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse
2020
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2020 Socialnämnden
Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2020 daterad 2020-04-28.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner Patientsäkerhets berättelse 2020 Socialnämnden
och lägger informationen till handlingarna.

Expedieras till
MAS, Stina Leander
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Socialnämnden
§ 43

Dnr 2020-000179 700

Underrättelse om granskning, detaljplan för ED 10:2 m fl
(Årbol) i Dals-Eds kommun
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget var ute på samråd under tiden 22 december 2020 – 31 januari
2021 och efter omarbetning ställs nu planförslaget ut för granskning.
Planområdet ligger i nordvästra delen av samhället Ed och väster om
Nössemarksvägen (väg 2183) samt Stora Le. Till centrum är det ca 1,5 km.
Planområdet är idag planlagt för skola och för bostäder i en och två våningar,
begränsat till friliggande hus eller parhus. Huvuddelen av planområdet är
redan idag bebyggd med bostäder.
I dagsläget är liggande planområde planlagt för bostäder i en våning,
begränsat till friliggande eller parhus. Syftet med liggande plan är att öka
byggrätten för de obebyggda fastigheterna inom planområdets västra del
genom att ta bort eller ändra bestämmelser som rör prickmark, våningsantal
och exploateringsgrad. Nuvarande markanvändning kommer att bestå.
Förslag till beslut är att socialnämnden inte har något att erinra över
förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING daterad 2021-0422
Tjänsteskrivelse Yttrande detaljplan ED del 10:2 och ED 2:3 m fl daterad
2021-04-27
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har inget att erinra över förslaget till ny detaljplan för Ed
10:2 m.fl. fastigheter.
Expedieras till
KS

Justerandes signatur
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Socialnämnden
§ 44

Dnr 2015-000128 214

Underrättelse om granskning, detaljplan för ED 2:3 och del
av ED 10:3 (Annexet) i Dals-Eds kommun
Sammanfattning av ärendet
Liggande planförslag har varit ute på samråd under tiden 3 november 2015 –
14 december 2015 och efter omarbetning ställs nu planförslaget ut för
granskning. Planområdet omfattar två fastigheter, Ed 10:3 som är kommunal
mark och Ed 2:3 som är i privat ägo.
Planområdet är beläget i Eds centrum mellan sjöarna Stora Le och Lilla Le.
Det avgränsas i norr av Storgatan (länsväg 2183) och i söder av Ängsvägen.
Fastigheten Ed 2:3 är i gällande plan betecknad för hotellverksamhet men
önskas användas för bostads-ändamål i huvudsak, samt även för andra
centrumrelaterade verksamheter. Planer finns att utveckla den befintliga
Terrassparken och en utvidgning av parkområdet föreslås västerut, där det i
dagsläget finns en tennisplan på privat mark. Tennisbanan och intilliggande
markområde överförs från Ed 2:3 till Ed 10:3.
Förslag till beslut är att tennisbanans område med intilliggande område ska
vara tillgänglighetsanpassad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING daterad 2021-0422
Tjänsteskrivelse Yttrande detaljplan ED del 2:3 och del av ED 10:3 daterad
2021-04-27
Socialnämndens beslut
Socialnämndens synpunkt på liggande förslag till detaljplan för Ed 10:2 m.fl.
är att tennisbanans område med intilliggande markområde ska vara
tillgänglighetsanpassad.
Expedieras till
KS
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2021-05-19

Socialnämnden
§ 45

Dnr 2021-000076 730

Länsgemensamt avtal Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Sammanfattning av ärendet
Samtliga kommuner i länet har sedan tidigare avtal med ett eller flera
lärosäten kring VFU för akademiska vårdutbildningar på grund- och
specialistnivå. Avtalen har varit väldigt lika varandra till innehåll och
utformning. Arbetet med att ta fram ett gemensamt avtal mellan samtlig
aparter i länet – kommunerna, lärosätena och Västra Götalandsregionen
(VGR) – har drivits genom en arbetsgrupp med representanter från alla
parter.
Ett länsförslag har tagits fram till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för
akademiska vårdutbildningar. Det finns inga förändringar i ersättningsnivåer
eller andra kostnader kopplade till det nya avtalet. För Fyrbodals kommuner
innebär det att det tidigare avtalet mellan delregionens kommuner och
Högskolan Väst ersätts.
Förslag till beslut är att socialnämnden inte har något att erinra över
förslaget.
Beslutsunderlag
Fyrbodals sammanträdesprotokoll 2021-03-25 § 19.
Avtal Samverkan mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra
Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk
vårdutbildning på grund- och avancerad nivå giltighet fr o m 2121-08-16.
Tjänsteskrivelse Ts angående socialnämndens yttrande över avtal om
daterad 2021-05-17
Socialnämndens beslut
Socialnämnden har inget att erinra om förslag till Avtal om samverkan
mellan kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende
verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning på grundoch avancerad nivå
Expedieras till
KS
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Socialnämnden
§ 46

Dnr 2021-000004 700

Socialnämndens verksamhetsbesök – Samverkan
socialtjänsten Dalsland
Sammanfattning av ärendet
Dalslands samverkanssamordnare inom socialtjänsten Mikael Nilsson
redovisar ärendet via web.
Socialnämnden ges en muntlig uppföljning kring Dalsland kommunernas
samverkan inom kommungemensam socialtjänst-, hälso- och sjukvård.
Funktionen samverkanssamordnare har funnits på plats sedan september
2020. Från september 2020 till april 2021 har bland annat följande gjorts;
regel-bundna styrgruppsmöten varje månad, det har skapats en struktur för
uppföljning och styrning av befintliga samverkansområden, översyn och
sammanställning befintliga samverkansavtal, utvärderingar av befintliga
samverkansområden (LSS-team, familjerätt-/familjehemsenheten och
alkohol- och tobakshandläggningen).
Styrgruppens syfte är att tillse: strukturerad uppföljning och styrning av
befintliga samverkansområden samt beredning av nya samverkansområden.
Målet är att långsiktigt säkerställa kontinuitet kring kompetensförsörjning,
metodutveckling och rättssäkerhet för att kunna upprätthålla god kvalité
inom det sociala verksamhetsområdet ur ett kund-medarbetarekonomiperspektiv.

Socialnämndens beslut
Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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Socialnämnden
§ 47

Dnr 2021-000005 700

Övriga frågor inkl ev annan info 2021
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef särskilt boende (SÄBO) Åsa Sandblom ger nämnden en muntlig
information om inkommen underrättelse från Arbetsmiljöverket. En underrättelse är information om vad Arbetsmiljöverket ämnar fatta för beslut i ett
inspektionsärende. Underrättelsen ger arbetsgivare och skyddsombud en
möjlighet att komma med nya uppgifter och att rätta till eventuella fel.
Uppföljning i ärende kommer att tas upp på juni månads nämndsmöte.
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) Stina Leander
informerar nämnden om avveckling av kommunens kylrum på Edsgärdet.
I och med att socialnämnden beslutade att anta förslag till Riktlinje om
omhändertagande av avlidna mellan Västra Götalandsregionen och länets
kommuner, föreslås tjänstemannaberedningen att Edsgärdets kylrum
avvecklas 2021-05-31. Ett tillfälligt avtal gällande transport och förvaring
upprättas med lokal begravningsentreprenör i väntan på ovanstående
riktlinje. Socialnämnden återupptar frågan igen på juni månads nämndsmöte
med tillhörande konsekvensbeskrivning.
En handling har inkommit till socialnämnden inkl arbetsutskottets ledamöter.
Skrivelsen kommer från Individ och Familje Omsorgen (IFO) och innehåller
synpunkter kring ”organisatorisk fråga”. Handlingen biläggs i socialförvaltningens ärende gällande nämndens genomlysning av IFO (Dnr: 2019000043.700).

Expedieras till
Biträdande förvaltningschef, Brigitte Fauske
MAS, Stina Leander
Enhetschef SÄBO, Åsa Sandblom
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Socialnämnden
§ 48

Dnr 2021-000007 002

Redovisning av delegationsbeslut 2021
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – april 2021
1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – april 2021
Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson – april 2021
Socialsekreterare Valentina Selimi – april 2021
Socialsekreterare Marika Rosenbaum - april 2021
Socialsekreterare Marie Persson - april 2021
Dalslands Alkohol och Tobakshandläggare (DAT) – april 2021

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14(14)

