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Plats och tid Utvecklingscentret, Stora salen, onsdagen den 16 juni 2021 kl 08:30 – 12:15 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

Övriga närvarande Tommy Almström, förvaltningschef 

Mette Glesåen, sekreterare 

Patrik Högfelt, controller § 50 

Via web – Sarah Eriksson, enhetschef bistånd (ÄO) §§ 52-53 

Via web – Åsa Sandblom, enhetschef SÄBO §§ 54-55 

Via web – Anders Bengtsson (SD) 

Justerare Carina Halmberg 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 49-57 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Carina Halmberg  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-06-16 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-16 Datum då anslaget tas ned 2021-07-07 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 49 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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§ 50 Dnr 2021-000006 042 

Budgetuppföljning 2021 t o m maj  

Sammanfattning av ärendet 

Controller Patrik Högfelt redovisar ärendet. 

Socialförvaltningen har upprättat en skrivelse fördelad på; ansvar, budgetram 

2021, månader, prognos för året samt eventuell avvikelse med tillhörande 

kommentar.  

Prognosen är i princip oförändrad jämfört med förra månaden. Ökade 

kostnader för personal var i stort förväntad då OB för påskhelgen betalades 

ut. 

Helårsprognosen visar på ett preliminärt underskott med 8,825 mnkr jämfört 

med Budget 2021.          

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Socialnämnden prognos maj 2021. ppt        

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.              
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§ 51 Dnr 2016-000074 700 

Socialnämndens delegationsordning  

Sammanfattning av ärendet 

De justeringar som skulle göras i delegationsordningen täcks av den 

delegation som socialnämndens ordförande gett biträdande förvaltningschef 

året ut. 

Ärendet återupptas som inplanerat på december månads nämndsmöte.         

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen och återupptar ärendet på december månads 

nämndsmöte.      
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§ 52 Dnr 2019-000043 700 

Genomlysning av Socialförvaltningen (2018 - 2022) 

Sammanfattning av ärendet 

Biståndsenhetens (ÄO) verksamhetschef Sarah Eriksson och 

förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet. 

Trygg hemgång - Ett SAMSA-team (IT-stöd för samordnad vård- och 

omsorgsplanering) träffas tre gånger i veckan. SAMSA-teamet består av 

legitimerad personal från kommun och vårdcentral och biståndshandläggare. 

Teamet går gemensamt igenom patienter i slutenvård som kan vara på väg 

att skrivas ut. Teamet bedömer vilka patienter som kan vara aktuella för 

insatsen Trygg hemgång. Biståndshandläggare ansvarar för att utreda och 

besluta om trygg hemgång - ett utredningsbeslut om max tio dagar. Beslutet 

ger omvårdnadspersonal möjlighet att forma uppdraget flexibelt utifrån 

brukarens behov och allt eftersom det förändras. Statistik förs månadsvis 

över antal ärenden i vårdplaneringssystemet SAMSA och vad de leder till för 

insats. I Dals-Eds kommun är det få ärenden i SAMSA och i snitt ca 5 

ärenden per månad som leder till antingen; korttidsboende, hjälp i hemmet 

eller trygg hemgång. 

IFO – Socialnämnden får en halvtidsavstämning av förvaltningschef 

angående nämndens uppdrag till förvaltningen gällande IFO verk-samhetens 

genomlysning. Syftet med genomlysningen är bland annat att kartlägga; 

verksamhetens mål och styrdokument, analysera nuvarande arbetssätt, 

metodik och målstyrning samt analysera tänkbara förbättringsmöjligheter. 

SÄBO – Genomlysning av verksamheten pågår. Genom ökad dialog ökar 

förutsättning till ökad känsla av förståelse för sammanhang och mening inom 

personalgrupp. Med tydliga processer kan behov av resurser planeras och 

nyttjas mer effektivt.       

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Trygg hemgång daterad 2021-06-08.  

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Fördjupad analys inom äldreomsorgen och 

IFO daterad 2021-06-15 inklusive Powerpoint underlag.          

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisningarna och lägger de till handlingarna.     

Återupptar ärendet i höst i samband med detaljbudget 2022.         
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Expedieras till 

Förvaltningschef, Tommy Almström                                        
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§ 53 Dnr 2016-000083 730 

Riktlinjer för Lindens trygghetsboende 

Sammanfattning av ärendet 

Biståndsenhetens (ÄO) verksamhetschef Sarah Eriksson redovisar ärendet. 

Augusti 2016 (SN § 65) antog Socialnämnden dokumentet Kriterier för att 

bo på trygghetsboendet Linden som nu är i behov av revidering. Förslag till 

revidering är bland annat följande;  

 ● Dokumentet bör ändra namn från - Kriterier för att bo på 

trygghetsboendet Linden till- Riktlinjer för trygghetsboendet Linden. För att 

få en enhetlighet i våra interna dokument. 

● Trygghetslarm ingår i hyran på Linden. Trygghetslarm är en 

biståndsbedömd insats och bör inte ingå i hyran på Linden. Utan något den 

enskilde hyresgästen ansöker om via bistånds-handläggare om behov finns. 

● Tillgång till aktiviteter anordnade av värdinna finns på vissa tider vardagar 

-se särskild information anslagstavlor. (Tidigare har boende haft annan 

tillgång till Värdinna på Linden) 

● Måltid - huvudmål lunch serveras genom beslut om matdistribution genom 

hemtjänst-insatser. (Tidigare har gemensam lunch erbjudits för boende på 

Linden, med hjälp av hemtjänstpersonal och värdinna).   

Förslag till beslut är att anta föreslagna ovanstående punkter för revidering. 

      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för trygghetsboende Linden daterad 2021-06-08.        

 

Socialnämndens beslut 

Återremitterar punkten ”trygghetslarm” för vidare utredning - om 

specificerad kostnadsdel för trygghetslarm ingår i hyran eller ej. Ärendet 

återupptas på augusti månads nämndsmöte. 

 

I övrigt antar socialnämnden föreslagna punkter för revidering av riktlinjer 

gällande trygghetsboende enligt Tjänsteskrivelse Riktlinjer för 

trygghetsboende Linden daterad 2021-06-08.  

 

Socialnämnden ändrar dokumentets namn till ”Riktlinjer för 

trygghetsboende i Dals-Eds kommun”.                    
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Expedieras till 

Enhetschef Biståndsenhet ÄO, Sarah Eriksson 
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§ 54 Dnr 2021-000036 700 

Edsgärdets kylrum 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef särskilt boende (SÄBO) Åsa Sandblom redovisar ärendet. 

Kommunen ansvarar, i sin roll som vårdgivare, för förvaring av den avlidna i 

avvaktan på kistläggning. Det finns inget lagkrav på att kommunen ska till-

handahålla ett bårhus. Det är dock kommunens ansvar att se till att den 

avlidna blir transporterad till, och förvarad i, ett kylt utrymme i väntan på 

kistläggning. Närmaste bårhus, vilket Västra Götalands (VG) regionen 

ansvarar för, är Bäckefors sedan finns det bårhus även på NÄL och 

Uddevalla sjukhus.   

 

Det kylrum som finns på Edsgärdet med fyra platser uppfyller inte de krav 

som ställs avseende lokaler och kylanläggning för förvaring av avlidna. 

Anläggningen är äldre och förvaltningen kan inte säkerställa att rätt 

temperatur hålls för förvaringen av kroppar över tid. Risk finns för att 

kroppar förvaras felaktigt och att behov av balsamering då uppstår. Idag har 

förvaltningen ingen upparbetad rutin för inregistrering av kroppar eller 

utlämning av kroppar i utrymmet på Edsgärdet.          

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Omhändertagande av avlidna utifrån Kommunens hälso- 

och sjukvårdsansvar daterad 2021-06-09.                

 

Socialnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att komma in med taxeförslag gällande hantering 

av avlidna.  

Revidering kommer ske när ärendet taxor och avgifter tas upp på september 

månads nämndsmöte. 

Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.     

 

 

Expedieras till 

SN ledningsgrupp 
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§ 55 Dnr 2020-000135 730 

Underrättelse från Arbetsmiljöverket – muntlig info   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Särskilt boende (SÄBO) Åsa Sandblom redovisar ärendet. 

Socialnämnden ges en muntlig information om inkommen underrättelse från 

Arbetsmiljöverket. Underrättelsen är en information om vad Arbetsmiljö-

verket ämnar fatta för beslut i ett inspektionsärende. 

Socialnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets 

krav som de överväger att ställa och fastställda tidpunkter för när kraven ska 

vara uppfyllda.  

      

 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.             
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§ 56 Dnr 2021-000005 700 

Övriga frågor inkl ev annan info  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har tagit del av Folkhälsorådets protokoll daterat 2021-04-26.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS för kännedom 
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§ 57 Dnr 2021-000007 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

(bara filer) 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – maj 2021 

Susanne Aronsson, tf IFO chef – maj 2021  

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – maj 2021 

Socialsekreterare Sara Myrberg – maj 2021   

Socialsekreterare Annika Olmås Karlsson – maj 2021   

Socialsekreterare Valentina Selimi – maj 2021  

Socialsekreterare Marie Persson - maj 2021  

 

Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson, Helena 

Weiland, Susanne Johansson samt Carina Deall – april & maj 2021 

 

Dalslands Alkohol och Tobakshandläggare (DAT) – maj 2021         

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.        

 

 

 

 


