
 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Stora Le, kommunhuset, onsdagen den 22 september 2021 kl 08:30 – 12:30 

-Sammanträdet ajournerat mellan kl 09:45 – 10:30 för dialogmöte med KSau  

  

Beslutande 

 

Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Siv Martinsson ersättare för Eva A Johansson (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

Mattias Petranyi (SD) 

  

Övriga närvarande Mette Glesåen, sekreterare 

Tommy Almström, förvaltningschef 

Patrik Högfelt, controller §§ 66 - 69 

Susanne Aronsson, tf IFO chef §§ 71 - 72 

Justerare Siv Martinsson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 65-75 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Siv Martinsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-22 Datum då anslaget tas ned 2021-10-14 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 65 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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§ 66 Dnr 2021-000006 042 

Budgetuppföljning 2021 – Delårsbokslut samt helårsprognos  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström och förvaltningscontroller Patrik 

Högfelt redovisar ärendet muntligt och skriftligt. 

Förvaltningens delårsbokslut redovisar ett resultat som innebär ett underskott 

mot budget med 5 285 tkr. Jämfört med samma period förra året innebär 

resultatet en bruttokostnadsökning med 2,5 % (nettokostnad +0,76%).  

Enheten med störst enskild avvikelse mot budget är individ- och familje-

omsorg (IFO) med -3 573 tkr. Inom IFO är främsta anledningen till 

avvikelsen ökade kostnader för köpt extern vård. På övergripande nivå finns 

ej fördelad anpassning om 2 904 tkr (helår 4 356 tkr). Äldreomsorgens 

resultat blev ett underskott med 429 tkr och LSS redovisar ett överskott mot 

budget med 703 tkr. 

Resultatutfallet i delårsbokslutet speglar i stort prognosen för 2021. IFO 

kommer under resten av året att ha större kostnader än vad budget medger på 

grund av nya och i några fall utökade beslut. Äldreomsorgen bedöms göra ett 

resultat som ligger i nivå med delårsbokslutet. Inom LSS har man startat ett 

serviceboende och ett korttidsboende. Serviceboendet finansieras i stort 

inom den budgetram man är tilldelad men korttidsverksamheten, som startat 

på grund av fler beslut, innebär en merkostnad. Den bedöms dock vara lägre 

än om insatsen köpts externt. Resultatet inom vård- och omsorgsverksamhet-

erna har under den gångna perioden påverkats av den pågående pandemin. 

Merkostnader uppkommer på grund av sjukskrivningar, barriärvård och 

smittskyddsmaterial. 

För detaljerad redovisning se socialnämndens verksamhetsberättelse tertial 2, 

för år 2021.            

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE TERTIAL 2, 2021 Socialnämnden            

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av nämndens delårsbokslut 2021 

samt helårsprognos.   

Socialnämnden trycker på det faktum att pågående kostnader av 

engångskaraktär påverkar IFO´s resultat för år 2020/2021.              
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Expedieras till 

KS                     
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§ 67 Dnr 2021-000039 700 

Budgetremiss 2022, plan 2023 - 2024  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström samt controller Patrik Högfelt redovisar 

ärendet muntligt och skriftligt. 

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande 

plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs 

av kommunfullmäktige i november.  

I liggande budgetremiss presenteras övergripande budgetförutsättningar samt 

förslag till resursfördelning utifrån vissa principer. Respektive nämnd är 

ombedd att inkomma till kommunstyrelsen senast 24 september med 

synpunkter på förslag till resursfördelning. 

Synpunkter på förslag till resursfördelning från socialförvaltningen har 

lämnats. Förslag till beslut är att godkänna liggande budgetremiss 2022- 

2024 för Dals-Eds kommun.        

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Remiss driftsbudget 2022, 

plan 2023-2024 daterad 2021-08-31. 

Tjänsteskrivelse Socialnämndens remissvar på förslag budget 2022, ur 

socialnämndens perspektiv daterad 2021-09-20                  

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänsteskrivelse Socialnämndens 

remissvar på förslag budget 2022, ur socialnämndens perspektiv daterad 

2021-09-20 och anta den som sin egen.                  

 

 

Expedieras till 

KS 
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§ 68 Dnr 2021-000086 043 

Taxor och avgifter 2022 (SN)  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningscontroller Patrik Högfelt föredrar ärendet muntligt och skriftligt. 

Taxor och avgifter för socialnämnden revideras årligen. Revideringen är till 

vissa delar beroende av att regeringen fastställer ett nytt prisbasbelopp för 

2022 (48 600kr, dvs 700kr högre än 2021), på grundval av ändringarna i det 

allmänna prisläget. Detta gäller förbehållsbeloppen. 

Därutöver lämnas ett antal övriga förslag på ändringar och kompletteringar 

av de aktuella avgifterna. Socialnämndens förslag ska i ett senare led 

beslutas av kommunfullmäktige (KF) innan avgifterna blir gällande. 

Förslag till taxor och avgifter 2022 har presenterats.         

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Taxor och avgifter 2022 Socialnämnden                 

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta skrivelse Taxor och avgifter 2022 

Socialnämnden                                                                       
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KS 
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§ 69 Dnr 2021-000058 753 

Föreningsbidrag 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens controller Patrik Högfelt föredrar ärendet muntligt och 

skriftligt. 

Enligt socialnämndens regelverk för föreningsbidrag så presenteras förslaget 

indelat i tre olika klasser - A till C. Fördelningsprincipen som används är 

enligt nedan: 

•Klass A - Föreningar vars verksamhet i allra högsta grad hjälper och 

underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens 

verksamhetsområde 

•Klass B - Föreningar vars verksamhet i hög grad hjälper och underlättar för 

personer som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde 

•Klass C - Föreningar vars verksamhet hjälper och underlättar för personer 

som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde.             

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Föreningsbidrag 2021 daterad 2021-08-30                      

 

Socialnämndens beslut 

Fördelning av föreningsbidrag för år 2021 är enligt nedanstående: 

Förening Bidrag 

2020  

Ansökt 

2021 

Beslut 2021 

Edsbygdens SPF 6 500 kr 6 500 kr 6 500 kr 

Dals-Eds PRO 6 500 kr 6 500 kr 6 500 kr 

    

HRF 3 500 kr 3 500 kr 3 500 kr 

Reumatikerföreningen 3 500 kr 3 500 kr 3 500 kr 

Dals-Eds Demensförening 3 500 kr 3 500 kr 3 500 kr 

    

Norra Älvsborgs förening för 

frivilliga samhällsarbetare 
1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr 

Brottsofferjouren 1 500 kr 9 500 kr (2 

kr/ inv) 

1 500 kr 

Summa 26 500 kr 34 500 kr 26 500 kr 
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Socialnämnden avslår Dals-Eds Ridklubb ansökan om föreningsbidrag då 

föreningens verksamhet inte i tillräckligt hög utsträckning vänder sig till de 

invånare socialnämnden normalt bedriver insatser och verksamhet för. 

Föreningen hänvisas till FOKUS-nämnden vid ansökan av kommande 

bidragsansökningar. 

Ger ansvarig handläggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda 

parter.                                
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Förvaltningscontroller 
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§ 70 Dnr 2021-000099 700 

Tidsplan SNAU o SN år 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar år 2022 är upprättad för socialnämndens 

arbetsutskott samt socialnämnden enligt skrivelse daterad 2021-09-02.         

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Socialnämndens sammanträdesdagar 2022 daterad 2021-09-02.        

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar föreslagna sammanträdesdagar enligt skrivelse 

Socialnämndens sammanträdesdagar 2022 daterad 2021-09-02.   

Vidarebefordra föreslagna sammanträdesdagar till bland annat 

kommunstyrelsen (KS) för att i mesta möjliga mån kunna synkronisera olika 

beslutsprocesser.        
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KS 

FOKUS 
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§ 71 Dnr 2021-000012 750 

Riktlinjer IFO - revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Tf enhetschef individ och familjeomsorg (IFO) Susanne Aronsson redovisar 

ärendet muntligt och skriftligt. 

Riktlinjer har behov av att ses över kontinuerligt och uppdateras. Riktlinjer 

ska ge handläggare stöd och vägledning i sitt arbete. De anger även den 

politiska ambitionsnivån för vad som i normalfallet är skälig levnadsnivå 

för de stödinsatser som ges enligt myndighetsutövningen. 

 

Förslag till beslut är att fastställa inkomna reviderade riktlinjer med 

tillhörande checklistor och ersätta tidigare beslutade riktlinjer.         

 

Beslutsunderlag 

Riktlinje – Myndighetsutövning SoL/LVM reviderad 2021-09-10 

Riktlinje – LVM reviderad 2021-09-10  

Rutin för handläggning vid ett omedelbart omhändertagande enligt LVU 

reviderad 2021-06-18   

Checklista placering av vuxen upprättad 2021-08-17 

Checklista vid nybesök reviderad 2021-09-07 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Dals-Eds kommun 

Riktlinjer för LVU i Dals-Eds kommun daterad 2021-09-20             

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden tar del av följande riktlinjer med tillhörande checklistor;  

Riktlinje – Myndighetsutövning SoL/LVM reviderad 2021-09-10, 

Riktlinje – LVM reviderad 2021-09-10  

Rutin för handläggning vid ett omedelbart omhändertagande enligt LVU 

reviderad 2021-06-18   

Checklista placering av vuxen upprättad 2021-08-17  

Checklista vid nybesök reviderad 2021-09-07  

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Dals-Eds kommun 

Riktlinjer för LVU i Dals-Eds kommun daterad 2021-09-20  

Socialnämnden kommer att återuppta ärendet på oktober månads 

nämndsmöte för att fastställa de riktlinjer som ligger på nämnden att hantera.   
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§ 72 Dnr 2019-000043 700 

Genomlysning av Socialförvaltningen (2018 - 2022) 

Sammanfattning av ärendet 

Tf enhetschef individ och familjeomsorg (IFO) Susanne Aronsson redovisar 

ärendet muntligt och skriftligt. 

Genomlysning av IFO är till för att bedöma hur den fungerar i dag. Arbetar 

verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Framtida möjligheter och 

utmaningar som socialtjänsten står inför.  

Kommunens IFO verksamhet är en liten enhet med få personal vilket innebär 

att verksamheten är oerhört sårbar vid exempelvis; sjukdom, vård av barn 

(vab) och ledigheter. För att hantera situationen måste personalen vara 

mycket flexibel och ofta gå in i varandras olika specialistområden.  

Översynen av verksamheten påvisar bland annat att det idag finns en 

otydlighet i roller och uppdrag på enheten. För detaljerad information se 

skrivelse. 

      

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Översyn av Individ-och familjeomsorgen (IFO) daterad 2021-09-

14. 

      

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av skrivelsen och lägger den till handlingarna.   

Uppdrar till förvaltningen att fortsätta arbetet med genomlysningen och 

implementering av nya arbetssätt.        

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef 
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§ 73 Dnr 2021-000102 700 

Elavbrott på Edsgärdet - åtgärdsplan  

Sammanfattning av ärendet 

Augusti 2021 rammades Dals-Eds kommun av ett strömavbrott som varade 

ca 3 timmar där 600 abonnenter drabbades, enligt Vattenfall. En av de 

byggnader som elen försvann från var Edsgärdet. Edsgärdets lokaler inhyser 

bland annat; vårdcentral, tandläkarmottagning, särskilt boende med mera. 

Vid strömavbrottet kom inte elaggregatet igång vilket resulterade i att det 

särskilda boendet som socialförvaltningen blockhyr blev strömlöst.    

  

Socialnämnden har tagit del av en skriftlig redovisning av händelsen 

strömavbrottet på Edsgärdet. För detaljerad händelserapport se 

tjänsteskrivelse. För att säkerställa att det finns en god beredskap att kunna 

hantera framtida strömavbrott har förvaltningen tagit fram en beredskaplan. 

För detaljerad plan se bifogad skrivelse.                     

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse Beredskapsplan vid elavbrott Edsgärdet 

Tjänsteskrivelse Rapport Händelse - Strömavbrott Dals Ed 17 augusti 2021 

daterad 2021-09-20.                                                               

 

 

Socialnämndens beslut 

Tagit del av dokument i ärendet och återupptar frågan på oktober månads 

nämndsmöte.  

Tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram en plan och identifiera risker för 

socialnämndens verksamheter vid; el, tele och IT avbrott.     

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS för kännedom 

SN ledningsgrupp 
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§ 74 Dnr 2021-000005 700 

Övriga frågor inkl ev annan info  

Sammanfattning av ärendet 

Ledamot Yvonne Simonsson (S) redovisar från folkhälsorådet att rådet tagit 

upp frågan kring frivilligverksamhet. Rådet efterfrågar hur socialnämnden 

tänker framöver när det gäller frivilligverksamhet. Socialnämnden behöver 

se över vilka områden som ska prioriteras och där ligger även 

frivilligverksamheten med. 

Ledamot Carina Halmberg (S) efterfrågar en uppdatering gällande Dals-Ed 

och Bengtsfors kommungemensamma biståndsenhet (ÄO). Frågan kommer 

att tas upp på oktober nämndsmöte. 

      

 

 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 2021-000007 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – augusti 2021 

Socialnämndens ordförande – augusti 2021 

Förvaltnings chef – augusti 2021 

Susanne Aronsson, tf IFO chef – augusti 2021  

1:e socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – augusti 2021 

Socialsekreterare Sara Myrberg – augusti 2021   

Socialsekreterare Marika Rosenbaum – augusti 2021   

Socialsekreterare Reine Dahlman – augusti 2021  

Socialsekreterare Marie Persson - augusti 2021 

Socialsekreterare Krister Stensson – augusti 2021   

Tf socialsekreterare Eva-Liz Bergkvist – augusti 2021    

 

Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson & Ruth Bye – 

augusti 2021 

 

      

 

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.       

 

 

 

 


