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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 20 september 2022 kl 08:30 – 11:00 

Beslutande Ledamöter 

Kenneth Gustavsson (C), Ordförande 

Britt-Marie Johansson (M) 

Eva A Johansson (C) 

Cathrine M Rundqvist (C) 

Yvonne Simonsson (S) 

Carina Halmberg (S) 

 

  

Övriga närvarande Mette Glesåen, sekreterare 

Tommy Almström, förvaltningschef 

Patrik Högfelt, förvaltnings controller §§ 53 - 54 

Jeanette Augustin, enhetschef hemtjänsten §§ 57 – 58 

Susanne Sterneblad, personalföreträdare §§ 53 - 57 

Justerare Britt-Marie Johansson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 52-60 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Britt-Marie Johansson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-20 Datum då anslaget tas ned 2022-10-11 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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§ 52 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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§ 53 Dnr 2022-000004 042 

Budgetuppföljning 2022, delårsbokslut (SN) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström och förvaltningscontroller Patrik 

Högfelt redovisar ärendet. 

Socialnämndens resultat bedöms vid 2022 års utgång redovisa ett underskott 

mot budget med cirka drygt 6 mnkr. I resultatet till och med augusti ingår 

finansiering via statsbidrag med sammanlagt 1 700 tkr. Den största enskilda 

faktorn till underskottet är en ramanpassning som för 2022 som uppgår till 

4,3 mnkr. I slutet av 2021 och början av detta år ökade sjukskrivningarna 

kraftigt. Orsaken till detta var covid-19 pandemin. Även om 

pandemitillståndet har tagits bort är det fortfarande stor försiktighet vid 

förkylningssymtom. Inför sommarens semesterperioder gjordes 

överanställningar för att säkra personalför-sörjningen. Detta har gett höga 

sjuklönekostnader, i kombination med vikariebrist även höga kostnader för 

mer- och övertid. På helåret så motsvarar detta en merkostnad om c:a 2,8 

mnkr. 

Inom särskilt boende (SÄBO), Edsgärdet och Hagalid Ängen, uppgår 

lägenhetsvakanserna till och med augusti till sex stycken. Vakanserna är 

fördelade mellan de olika avdelningar vilket gör det svårt att hantera 

motsvarande behovsminskning av personal. För Edsgärdet prognosticeras 

underskottet på grund av hyresbortfall med 400 tkr. På Edsgärdets 

äldreboende har heltidsresan startat men det påverkar även andra 

verksamheter inom socialtjänsten.  

Individ- och familjeomsorg (IFO) fick inför 2022 en budgetförstärkning för 

att kunna hantera kostnadskrävande åtagande man haft under några år 

tillbaka. Avveckling av placeringar har gått något snabbare än planerat. 

Även i andra delar ligger kostnaderna på en lägre kostnadsnivå än förväntat.  

Inom hemtjänsten har det genomsnittliga antalet brukare per månad ökat 

med närmare 12 % jämfört med samma period under 2021. I budget är 

antalet brukare i hemtjänsten beräknat till 80 st. Under augusti var det 

faktiska antalet brukare 89 st. Det ökade antalet brukare motsvarar ett behov 

av personalutökning motsvarande 2,5 årsarbetare.   

LSS kommer inom resten av året att få fler beslut att verkställa. Det innebär 

bland annat att den gemensamma lägenheten för korttidsboendet Stjärnan 

och gemensamhetslägenheten för LSS-boendet Galaxen från och med i höst 

måste ha varsin lägenhet. Fler beslut innebär att bemanningen måste utökas. 

För detaljerad information se Verksamhetsberättelse tertial 2 2022 

Socialnämnden.           
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Beslutsunderlag 

Skrivelse Verksamhetsberättelse tertial 2 2022 Socialnämnden       

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av nämndens delårsbokslut 2022 

samt helårsprognos. 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att titta på möjliga åtgärder för att 

komma åt socialnämndens samlade budgetunderskott och återkomma till 

nämnden under hösten för beslut.    

Socialnämnden önskar en redovisning gällande statsbidrag och hur detta 

påverkar nämndens ekonomiska resultat. 

Socialnämnden skickar med förvaltningschefen att se över resurser inom 

förvaltningen och systemstöd från HR och IT, för att snarast hitta lösningar 

gällande schemaläggning inom äldreomsorgen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KS 

Förvaltningschef, Tommy Almström 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(13) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 2022-000066 753 

Föreningsbidrag 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningscontroller Patrik Högfelt redovisar ärendet. 

Enligt reglerna för föreningsbidrag ska föreningen ha sitt säte i Dals-Ed. 

Alternativt ska det klart framgå av föreningens stadgar att man verkar i flera 

kommuner varav Dals-Ed är en av dem samt att man bedriver verksamhet i 

Dals-Eds kommun.  

 

Enligt socialnämndens regelverk för föreningsbidrag så presenteras förslaget 

indelat i tre olika klasser från A till C. Fördelningsprincipen som använts 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. 

 

Mot bakgrund att föreningen inte omfattar Dals-Eds kommun föreslår 

förvaltningen att Psoriasisförbundets lokalavdelning MUSKOT inte beviljas 

något föreningsbidrag för 2022.   

Förslag på fördelning av föreningsbidragen 2022 – se nedan 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Föreningsbidrag 2022 daterad 2022-08-30.             

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om fördelning av föreningsbidrag 2022 enligt nedan 

  

Socialnämnden avslår Psoriasisförbundets lokalavdelning MUSKOT 

ansökan om föreningsbidrag då föreningens verksamhet inte omfattar Dals-

Eds kommun. 

Socialnämnden skickar med ett inspel om att se över de olika nivåerna till 

nästa års fördelning. 

Ger ansvarig handläggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berörda 

parter.     

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningscontroller 
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§ 55 Dnr 2022-000128 700 

Remiss driftsbudget 2023, plan 2024-2025 (DEK) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström redovisar ärendet.  

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande 

plan med budget. Planen behandlas i kommunstyrelsen i oktober och 

fastställs av kommunfullmäktige i nove3mber. Respektive nämnd är ombedd 

att inkomma till kommunstyrelsen senast den 23 september med synpunkter 

på förslag till resursfördelning.  

 

När det gäller Socialnämndens lista på ökade behov så kan de delas in i två 

delar. Den ena delen rör opåverkbara kostnader och den andra delen rör 

förvaltningens bedömda behov. Synpunkter på förslag till resursfördelning 

från socialförvaltningen har lämnats. Förslag till beslut är att socialnämnden 

ställer sig bakom liggande tjänsteskrivelses. För detaljerad information se 

tjänste-skrivelse på förslag till remissvar.           

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Förslag remissvar från Socialnämnden och förvaltningen 

avseende tjänsteskrivelse ”Tjänsteskrivelse remiss budget 2023, plan 2024-

2025” daterad 2022-09-15. 

Remiss Remiss driftsbudget 2023, plan 2024-2025 daterad 2022-09-01.     

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom tjänsteskrivelse Förslag 

remissvar från Socialnämnden och förvaltningen avseende tjänsteskrivelse 

”Tjänsteskrivelse remiss budget 2023, plan 2024-2025” daterad 2022-09-15 

och antar den som sin egen.     

Socialnämnden fattar inga beslut kring den politiska organiseringen, då detta 

ska diskuteras och beslutas på politisk gruppnivå.            

 

Expedieras till 

KS 
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§ 56 Dnr 2017-000143 750 

Ansökan om ersättning ur integrationsmedel enligt beslut 

fattat 170830 (KF § 63) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige (KF) fattade den 30 augusti 2017 (KF § 63) beslut om 

att öronmärka 300 000kr per år under en femårsperiod till individ- och 

familjeomsorgen (IFO). Den öronmärkta summan är avsatt för att täcka 

ökade kostnader beträffande ekonomiskt bistånd knutet till nyanlända. 

 

Under perioden januari – augusti 2022, har det beviljats ungefär 500 000kr 

under 2022 års åtta första månader. 

Förslag till beslut är att socialnämnden för sista gången ansöker om 300 

000kr ur kommunens integrationsmedel för 2022.                     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Ansökan om ersättning ur integrationsmedel enligt beslut 

fattat 170830, KF § 63/2017 dagtecknad 2022-09-01.             

 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ansöker om 300 000kr för ökade kostnader gällande 

ekonomiskt bistånd knutet till nyanlända för år 2022 ur kommunens 

integrationsmedel hos kommunfullmäktige (KF).              

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

KF 
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§ 57 Dnr 2022-000105 730 

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten fr o m 20220701 

Sammanfattning av ärendet 

Hemtjänstens enhetschef Jeanette Augustin redovisar ärendet. 

Från och med 1 juli 2022 ska den som har hemtjänst erbjudas en fast 

omsorgkontakt. Syftet är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i 

kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och 

samordnade hemtjänstinsatser. 

Många personer med hemtjänst möter i sin vardag personal från olika 

verksamheter och utförare och från olika yrkesgrupper. Undersökningar 

visar att de flesta som har hemtjänst tycker det är tryggare att få stöd och 

hjälp av personal som de känner igen och har en relation till. En fast 

omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att öka delaktighet och 

självbestämmande för de personer som har hemtjänst. Det kan även öka 

tryggheten för deras anhöriga. 

Huvudregeln är att en fast omsorgskontakt alltid ska erbjudas, om det inte 

bedöms vara uppenbart obehövligt. Omsorgsarbetet är en central del av 

omsorgskontaktens uppdrag, och att utföra beviljade hemtjänstinsatser är en 

del av omsorgskontaktens uppgifter. 

Från och med 1 juli 2023 ska den som utses till fast omsorgskontakt ha 

yrkestiteln undersköterska.                 

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen och lägger den till handlingarna.           
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§ 58 Dnr 2022-000013 700 

Socialnämndens verksamhetsbesök 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Hemtjänstens enhetschef Jeanette Augustin redovisar ärendet.  

Om du på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom har 

svårt att klara dig själv kan du ansöka hos kommunen om olika former av 

stöd och hjälp i hemmet. Hjälpinsatserna är biståndsbedömda, vilket innebär 

att man får ansöka om insatser hos biståndshandläggare i kommunen.  

Biståndshandläggaren gör då ett hembesök och en utredning, för att se vilka 

behov man har och vilka insatser man har rätt till - för att uppnå en skälig 

levnadsnivå. Det kan handla om; hemtjänst, trygghetslarm, mat-leverans 

eller en kombination av dessa. I dagsläget utförs hjälp med städ och inköp 

huvudsakligen av Samhall.  

   

 

 

Socialnämndens beslut 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna.          
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§ 59 Dnr 2022-000002 700 

Övriga frågor 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Tommy Almström ger socialnämnden om ett inkommet 

förslag till samverkansavtal gällande Dalslandsgemensam färdtjänst-

handläggning. Syftet med samverkan är att genom samarbete kunna 

säkerställa servicen för våra medborgare och för en ökad kvalité i 

handläggning. Genom likartade bedömningar ökar även rättssäkerheten för 

kommuninvånarna. Tilltänkt uppdragstagare för verksamheten är Åmåls 

kommun och uppdragsgivare är följande kommuner; Bengtsfors, Dals-Ed, 

Färgelanda samt Mellerud. Ärendet återupptas på kommande nämndsmöte i 

oktober för beslut. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras till 

Förvaltningschef, Tommy Almström 
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§ 60 Dnr 2022-000003 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Tf 1:e socialsekreterare Susan Hay – augusti 2022 

Socialsekreterare Reine Dahlman – augusti 2022 

Socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - augusti 2022  

Socialsekreterare Johnny Axelsson - augusti 2022 

Socialsekreterare Marie Persson - augusti 2022 

Socialsekreterare Marika Rosenbaum - augusti 2022 

 

Biståndsbedömare ÄO; Annika Andersson, Lena Magnusson, Sofia Höög,   

tf Susan Hay, tf myndighetschef Susan Gren – augusti 2022.  

Dalslands alkohol- och tobakshandläggare; Daniel Berglöv – augusti 2022 

      

 

 

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.      

 

 

 

 


