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Sammanträdesdatum

2021-12-14

Socialnämnden
Plats och tid

Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 14 december 2021 kl 08:30 – 12:00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Mette Glesåen, sekreterare via distans
Patrik Högfelt, controller § 89
Åsa Sandblom, enhetschef SÄBO §§ 90, 92 via distans

Justerare

Cathrine M Rundqvist

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningens kansli,

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mette Glesåen

Ordförande
Kenneth Gustavsson
Justerare
Cathrine M Rundqvist
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-12-14

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-16

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli

Underskrift
Mette Glesåen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2022-01-06

§§ 88-96
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Sammanträdesdatum

2021-12-14

Socialnämnden
Ärendelista
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Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering ............................. 3
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-14

Socialnämnden
§ 88

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

2021-12-14

Socialnämnden
§ 89

Dnr 2021-000006 042

Budgetuppföljning 2021
Sammanfattning av ärendet
Controller Patrik Högfelt redovisar ärendet.
Ekonomisk uppföljning avseende nämndens verksamhetsområde för 2021
års elva första månader redovisas muntligt.
Prognos på årsbasis visar i dagsläget på ett underskott mot budgetram på
minus 10,618 milj kr. En del av sökta stimulansmedel för 2021 är taget i
anspråk och en del kommer med viss fördröjning. Socialnämnden arbetsutskott har begärt en redovisning av riktade statsbidrag som socialnämndens
verksamheter beviljats och hur de använts. För detaljerad redovisning se
tjänstskrivelse Statsbidrag 2021 – sammanställning daterad 2021-12-13.

Beslutsunderlag
Skrivelse Prognos 2110/2111
Tjänsteskrivelse Statsbidrag 2021 – sammanställning daterad 2021-12-13
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen.
Socialnämnden vill ha ett förtydligande gällande ”vaken natt LSS boende &
psyk” finansiering.
Socialnämnden vill ha en redovisning på januari månads nämndsmöte 2022.
Expedieras till
Enhetschef LSS
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4(11)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-14

Socialnämnden
§ 90

Dnr 2020-000025 700

Genomlysning psykosocial arbetsmiljö - rapport
Sammanfattning av ärendet
Edsgärdets enhetschef, Åsa Sandblom redovisar ärendet via distans.
Januari 2020 fick förvaltningen i uppdrag av socialnämnden att genomföra
en oberoende granskning/ kartläggning av arbetsmiljön på Edsgärdets
särskilda boende (SÄBO). Kontakt med Företagshälsovård Säfflehälsan togs
med hjälp av kommunens HR enhet. I samverkan med arbetsplatsombud på
Edsgärdet togs en enkät fram som i huvudsakligen skickades ut digitalt,
svarsfrekvensen på denna enkät var 77%.
Det är viktigt att påpeka att en enkät är en ögonblicksbild av var och ens
uppfattning och känsla kring aktuella frågor. I dagsläget har arbetsplatsen
identifierat några prioriterade områden kring arbetsmiljön som kommer
arbetas vidare med. För detaljerad information se tjänsteskrivelse Resultat
genomförd genomlysning arbetsmiljö Edsgärdet daterad 2021-11-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Resultat genomförd genomlysning arbetsmiljö Edsgärdet
daterad 2021-11-01 inkl bilaga 1
Redovisning av Enkät om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
Edsgärdet 2021-08-10 - 2021-09-12
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.
Socialnämnden vill se en uppföljning i arbetet på maj månads nämndsmöte
2022 utifrån rapport i ärendet.

Expedieras till
Edsgärdets enhetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-12-14

Socialnämnden
§ 91

Dnr 2021-000116 730

KPHR fråga kring lediga lägenheter på kommunens särskilda
boenden (SÄBO)
Sammanfattning av ärendet
En fråga från Kommunala Pensionärs- och Handikapprådets (KPHR) har
inkommit till socialnämnden om det finns möjlighet att hyra ut lediga
lägenheter på Hagalids äldreboende, det vill säga personer som inte har ett
biståndsbedömt boende.
De flesta lägenheter i särskild boendeform består av ca 30-40 kvadratmeter
med; hall, rum och eget hygienutrymme. SÄBO som boendeform är; en
bostad, en vård- och omsorgsmiljö och en arbetsplats. En SÄBO lägenhet
har bland annat inget fullgott kök eller kokvrå att tillaga egen mat på. Det är
viktigt att förstå att dessa så kallade SÄBO lägenheter inte innehar de
kriterier som en allmän hyreslägenhet har.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KPHR fråga kring lediga lägenheter på kommunens
särskilda boenden (SÄBO) daterad 2021-12-07.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av tjänsteskrivelse KPHR fråga kring lediga
lägenheter på kommunens särskilda boenden (SÄBO) daterad 2021-12-07
och antar den som sin egen.

Expedieras till
KS för vidare befordran till KPHR

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-12-14

Socialnämnden
§ 92

Dnr 2021-000131 730

Frågor till SN från Dals-Eds Demensförening; Elavbrott på
Edsgärdets demensboende & Stjärnmärka demensboende
Sammanfattning av ärendet
Edsgärdets enhetschef Åsa Sandblom redovisar ärendet via distans.
Fråga kring strömavbrott Edsgärdet och beredskap. Edsgärdet SÄBO har en
aktuell handlingsplan för ett ev strömavbrott. Frågan är aktuell för beredning
i ett för Dals Eds kommun större perspektiv. Ett uppdrag är lagt på kommunens säkerhetssamornare att samla in ”kontinuitetsplaner” från samtliga
verksamheter inom de olika nämndernas ansvar. Beredskapsplaner utifrån
både el, vatten mm. Syftet är att kommunledningen önskar få en helhetsbild
över aktuell situation och därmed ett beslutsunderlag för ev åtgärder.
Stjärnmärka demensboende. Att arbeta med certifiering oavsett metod är ett
långsiktigt och strategiskt arbete. Socialförvaltningen har inte berett frågan
och tagit något beslut om att certifiera någon av verksamheterna utifrån
Demenscentrums modell ”Stjärnmärkt”. Däremot har det implementerats
utbildningar från Svenskt Demenscentrum som en del i verksamhetens
kompetens o grundkunskap sedan en längre tid tillbaka. Det arbetas också
med den fortsatta uppbyggnaden av förvaltningens ledningssystem för
kvalitet. En del av kvalitetsarbetet handlar om att ha tydliga uppdaterade styr
dokument och skriftliga rutiner. Det har bland annat aktualiserats en process
kring arbete med skydd och begränsningsåtgärder på SÄBO.
Via Äldreomsorgslyftet har det satsats på medarbetare som inte haft
grundkompetens Undersköterska på Edgärdet – det handlar om två
medarbetare. Det arbetas också med att ha heltider som norm i vården vilket
också har sin grund i säkerställande av kompetens och kontinuitet i verksamheterna. För ytterligare information se tjänsteskrivelse daterad 2021-11-17.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ställd till Dals Eds Demensförening daterad 2021-11-17
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av tjänsteskrivelsen och antar den som sin egen.
Expedieras till
Dals-Eds Demensförening

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-12-14

Socialnämnden
§ 93

Dnr 2021-000151 700

Mini-Maria Fyrbodal
Sammanfattning av ärendet
Mini-Maria är en mottagning för ungdomar med riskbruk av droger och
alkohol. Konceptet med Mini-Maria är etablerat sedan tidigare runt om i
Sverige och forskning visar på mycket goda behandlingsresultat. Den stora
styrkan med en integrerad verksamhet som Mini-Maria ligger i samverkan
mellan huvudmännen. Genom att slå samman resurserna i en och samma
verksamhet kan man få ett bättre och mer effektivt resursanvändande som
genererar mer än parterna har möjlighet att åstadkomma på egen hand. MiniMaria minskar risken för dubbelarbete och verksamheten ger också
samordningsvinster i form av direktkommunikation mellan huvudmännen.
För att undvika sårbarhet vid sjukdom och annan frånvaro ses fördelar med
att skapa ett team som har i uppgift att svara för verksamheten i hela
Fyrbodals området. För att kunna möta lokala önskemål och behov förutsätts
att Mini-Maria Fyrbodal har hög mobilitet och flexibilitet. Verksamheten
föreslås vara en kombination av fasta och mobila mottagningar med utbudspunkter i samtliga kommuner i Fyrbodal. Fasta mottagningar föreslås ligga i
Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Tanum. Bemannade mobila utbudspunkter föreslås i; Mellerud, Strömstad, Lysekil, Munkedal, Sotenäs,
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Orust. För detaljera info se
tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kring Dals-Eds deltagande i Mini-Maria Fyrbodal daterad
2021-12-01
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att Dals-Eds kommun ska gå med i Mini-Maria
Fyrbodal för att få tillgång till mobil utbudspunkt, samt huvudmottagningarna i Trollhättan och Uddevalla, förutsatt att angiven kostnadsberäkning
hålls (71 tkr/år) och att tillgången till mobil utbudspunkt motsvarar
kommunens behov. Finansiering tas inom befintlig ram.
Expedieras till
Fyrbodal
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-12-14

Socialnämnden
§ 94

Dnr 2016-000074 700

Socialnämndens delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
En översyn har gjorts av socialnämndens delegationsordning vilket har
resulterat i ett antal förslag på förändringar, huvudsakligen inom Individ och
Familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområde.
Varje kapitel har setts över av ansvarig chef och vissa förändringar föreslås,
exempelvis förändring eller tillägg av delegater. En extra kolumn
Anmärkning är tillagd med delvis förklarande/hjälpande text.
Beslutsunderlag
Socialnämnden delegationsordning fastställd av socialnämnden 2021-12-14
(SN § ??)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden bordlägger ärendet.
Ärendet återupptas på kommande nämndsmöte i januari 2022.

Expedieras till
SN ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-12-14

Socialnämnden
§ 95

Dnr 2021-000005 700

Övriga frågor inkl ev annan info
Sammanfattning av ärendet
Nämnden har tagit del av Folkhälsorådets protokoll daterat 2021-11-22

Expedieras till
KS för kännedom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10(11)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-14

Socialnämnden
§ 96

Dnr 2021-000007 002

Redovisning av delegationsbeslut 2021
Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) – oktober & november 2021
Socialnämndens ordförande – oktober & november 2021
Tf IFO chef Susanne Aronsson – oktober & november 2021
Tf 1:e socialsekreterare Susanne Hay – oktober & november 2021
Socialsekreterare Britt-Marie Härnesand – oktober & november 2021
Socialsekreterare Reine Dahlman – oktober & november 2021
Socialsekreterare Johnny Axelsson - oktober & november 2021
Socialsekreterare Marie Persson – oktober & november 2021
Socialsekreterare Marika Rosenbaum – oktober & november 2021
Socialsekreterare Anette Torstensson – oktober & november 2021
Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson & Susanne
Johansson – oktober & november 2021
LSS beslut; Förvaltningschef Tommy Almström & bitr förvaltningschef
Brigitte Fauske – januari t o m november 2021

Socialnämndens beslut
Tar del av redovisade delegationsbeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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