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Sammanträdesdatum

2021-08-24

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 24 augusti 2021 kl 08:30 - 11:00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Tommy Almström, förvaltningschef
Mette Glesåen, sekreterare
Susanne Aronsson, tf IFO chef § 62

Justerare

Mattias Petranyi

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningens kansli,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mette Glesåen

Ordförande
Kenneth Gustavsson
Justerare
Mattias Petranyi
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-24

Datum då anslaget sätts upp

2021-08-24

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli

Underskrift
Mette Glesåen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2021-09-14

§§ 58-64
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Sammanträdesdatum

2021-08-24

Socialnämnden
Ärendelista
§ 58

Dnr 10327

Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering ............................. 3
§ 59

Dnr 2021-000083 700

Avgiftshantering - Tillämpningsregler inom äldreomsorgen och LSS i
Dals-Eds kommun ................................................................................................ 4
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Dnr 2020-000052 700

Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu-2035....................................................... 5
§ 61

Dnr 2016-000083 730
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Dnr 2021-000004 700

Socialnämndens verksamhetsbesök - IFO ................................................................. 7
§ 63

Dnr 2021-000005 700
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§ 64

Dnr 2021-000007 002

Redovisning av delegationsbeslut ........................................................................... 9

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-24

Socialnämnden
§ 58

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

2021-08-24

Socialnämnden
§ 59

Dnr 2021-000083 700

Avgiftshantering - Tillämpningsregler inom äldreomsorgen
och LSS i Dals-Eds kommun
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag gällande avgiftsdokument för
äldreomsorgen och LSS (lagen om stöd och service).
Förvaltningen har reviderat avgiftsdokumentet för äldreomsorgen och LSS
(lagen om stöd och service) innefattande tillämpningsföreskrifter för
avgiftshantering och avgiftsdebitering. Tillämpningsföreskrifterna ska vara
ett verktyg för intern styrning och öka möjligheten till uppföljning av en
likvärdig behandling och rättssäkerhet.
Förslag till beslut är att socialnämnden fastställer de uppdaterade
tillämpningsföreskrifterna för avgiftshantering gällande äldreomsorgen och
omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
Skrivelse Tillämpningsregler inom äldreomsorgen och LSS i Dals-Eds
kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer tillämpningsföreskrifterna gällande
avgiftshantering inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning enligt skrivelse Tillämpningsregler inom
äldreomsorgen och LSS i Dals-Eds kommun

Expedieras till
SN ledningsgrupp
KS för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-08-24

Socialnämnden
§ 60

Dnr 2020-000052 700

Ny översiktsplan för Dals-Eds kommun nu-2035
Sammanfattning av ärendet
Framtagandet av översiktsplan (ÖP) nu-2035 har skett med en bred dialog både med; invånare, företag, föreningar och politiker. Planen bedöms inte
inne- bära några stora förändringar i den översiktliga planeringen mer än att
den tydliggör Vision 2035 och hur kommunen ska uppnå sina
utvecklingsmål.
Arbetet med ny ÖP för Dals-Eds kommun startade år 2018 med en
medborgardialog. Synpunkterna från medborgardialogen har sedan legat till
grund för att arbeta fram ett förslag till översiktsplan. Ett förslag har samman
ställts och en miljökonsekvensbeskrivning på samrådsförslaget har tagits
fram. Förslaget har varit ute på samråd under år 2020 och kommun-styrelsen
(KS) beslutade 2020-11-25 (KS § 147) att godkänna samrådsredogörelsen.
Därefter har revidering skett utifrån inkomna yttranden och nästa steg är
granskning av planen innan den kan antas av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut är att socialnämnden ställer sig bakom föreslagna Ny ÖP
nu-2035.
Beslutsunderlag
Skrivelse KUNGÖRELSE - GRANSKNING NY ÖVERSIKTSPLAN NU-2035,
DALS-EDS KOMMUN
Tjänsteskrivelse Ts Socialnämndens yttrande över Ny översiktsplan (ÖP) nu2035 för daterad 2021-08-23
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom den föreslagna ”Ny översiktsplan (ÖP) nu2035 för Dals-Eds kommun”

Expedieras till
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-08-24

Socialnämnden
§ 61

Dnr 2016-000083 730

Riktlinjer för Lindens trygghetsboende
Sammanfattning av ärendet
Biståndsenhetens enhetschef Sarah Eriksson redovisar ärendet skriftligt.
Augusti år 2016 (SN § 65) antog socialnämnden dokumentet Kriterier för att
bo på trygghetsboendet Linden. Juni år 2021 togs dokumentet upp för
revidering och socialnämnden antog föreslagna revideringar av dokumentet
förutom punkten angående trygghetslarm som återremitterades till biståndsenheten för vidare utredning om kostnaden för trygghetslarm ingår i Lindens
hyra eller ej.
Enligt Edshus VD tar Edshus AB inte ut någon avgift för trygghetslarm i
hyran för de personer som idag bor på Lindens trygghetsboende. Trygghetslarm ingår alltså inte i Lindens hyresbelopp i dagsläget.
Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats som behovsprövas och bör inte
per automatik ingå i Lindens hyra. Insatsen trygghetslarm är något den
enskilde hyresgästen bör ansöka om hos biståndshandläggare om behov
finns.
Förslag till beslut är att trygghetslarm inte ska ingå i Lindens hyra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för trygghetsboende i Dals-Eds kommun daterad
2021-08-04.
Socialnämndens beslut
Trygghetslarm på Lindens trygghetsboende ska inte ingå i hyresavgiften.
Uppdrar till biståndsenheten att ta kontakt med boende på Lindens
trygghetsboende gällande trygghetslarm.

Expedieras till
Biståndsenhetens enhetschef
Biträdande förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-08-24

Socialnämnden
§ 62

Dnr 2021-000004 700

Socialnämndens verksamhetsbesök - IFO
Sammanfattning av ärendet
Tf enhetschef Susanne Aronsson redovisar ärendet muntligt.
Information har getts om IFO´s aktuella situation och arbetet med
organisationsförändringar.

Socialnämndens beslut
Tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-08-24

Socialnämnden
§ 63

Dnr 2021-000005 700

Övriga frågor inkl ev annan info 2021
Sammanfattning av ärendet
Ledamot Carina Halmberg (S) ställer frågan om Arbetsmiljöverkets svar
gällande fackets anmälan om ”66A” är överklagad. Förvaltningschefen
besvarar frågan att verksamhetens enhetschef har överklagat Arbetsmiljöverkets frågeställningar utifrån att dessa redan är åtgärdade eller är under
pågående arbete.
Ledamot Carina Halmberg (S) ställer frågan kring Edsgärdets elavbrott som
skedde i vecka 33. Ordförande tar med frågan till arbetsutskottets kommande
beredningsmöte för att från förvaltningen få en beskrivning av händelsen
samt en åtgärdsplan för att undvika motsvarande situation i framtiden.
Ledamot Monika Sandström (S) frågar varför inte socialnämndens kallelse
publiceras på Dals-Eds kommuns hemsida. Nämndsekreterare tar med sig
frågan och publicerar fortsättningsvis socialnämndens kallelse på
kommunens hemsida.
Ledamot Monika Sandström (S) ställer frågan kring återkoppling vid sökta
tjänster som tillsatts av annan sökande. Förvaltningschef besvarar frågan
med att utannonserade tjänster där sökande inte får sökt tjänst ska per
automatik få ett svar när sökt tjänst är tillsatt av annan sökande.
På socialnämndens arbetsutskott i augusti efterfrågade ledamot Yvonne
Simonsson (S) en skriftlig redovisning från individ och familjeomsorgen
(IFO) verksamhet hur det ser ut i dagsläget. Muntlig redovisning gavs på
sittande nämnmöte av förvaltningschef och tf IFO chef. Skriftlig redovisning
har inte varit möjlig att få fram till dagens nämndmöte.
Förvaltningschef informerar socialnämnden om en tilltänkt
organisationsförändring gällande IFO och bistånd (ÄO).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-08-24

Socialnämnden
§ 64

Dnr 2021-000007 002

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – juli 2021
Socialnämndens ordförande – juni & juli 2021
Susanne Aronsson, tf IFO chef – juni & juli 2021
1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – juni & juli 2021
Socialsekreterare Sara Myrberg – juni & juli 2021
Socialsekreterare Marika Rosenbaum – juni & juli 2021
Socialsekreterare Reine Dahlman – juli 2021
Socialsekreterare Marie Persson - juni & juli 2021
Tf socialsekreterare Caroline Rådberg – juni & juli 2021
Tf socialsekreterare Miriam Åkerlund – juni & juli 2021
Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson, Helena
Weiland, Susanne Johansson samt Carina Deall – juni & juli 2021
Dalslands Alkohol och Tobakshandläggare (DAT) – juli 2021

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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