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Plats och tid Stora Le, kommunhuset, tisdagen den 22 november 2022 kl 08:30 – 10:00 

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 

Patrik Högfelt, förvaltnings controller §§ 74, 77 

Sara Ekelund, kommunens HR konsult § § 75, 76 

Susanne Sterneblad, personalföreträdare §§ 75 - 77 

Justerare Eva A Johansson 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningens kansli,  

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 72-79 

 Mette Glesåen  

 Ordförande 

  

 Kenneth Gustavsson  

 Justerare 

  

 Eva A Johansson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-22 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-22 Datum då anslaget tas ned 2022-12-14 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens kansli 

 

Underskrift 
  

 Mette Glesåen  
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Ärendelista 

§ 72 Dnr 10327 
Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering ............................. 3 

§ 73 Dnr 2022-000152 750 
Tidiga samordnade insatser för barn och unga i Dals-Eds kommun .............................. 4 

§ 74 Dnr 2022-000004 042 
Budgetuppföljning 2022 – uppbokade stimulansmedel ............................................... 5 

§ 75 Dnr 2020-000025 700 
Genomlysning psykosocial arbetsmiljö – HME enkät................................................. 6 

§ 76 Dnr 2022-000057 700 
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§ 72 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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§ 73 Dnr 2022-000152 750 

Tidiga samordnade insatser för barn och unga i Dals-Eds 

kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med det nya styrdokumentet är att tydliggöra de samverkansytor som  

finns och de teman som kommunen samverkar kring gällande barn och unga  

i Dals-Eds kommun. Innehållet i dokumentet kräver inte nya politiska beslut, 

men det är viktigt att kommunstyrelsen (KS) fastställer dokumentet efter 

remissrunda till FOKUS-nämnden och socialnämnden.  

 

“Samverkan för barns och ungas hälsa”, som dokumentet utgår ifrån, är väl  

förankrat i barnkonventionen. Barns rätt till hjälp och stöd, som dokumentet  

handlar om, finns beskrivet i flera artiklar i Barnkonventionen. Centralt i  

samverkan är att man ska arbeta med samordnad individuell plan (SIP), där 

såväl barnperspektivet som barnrättsperspektivet står i centrum. Det krävs de 

insatser som nämns i dokumentet - tidiga samordnade insatser är sådant som 

redan finansieras inom ram för de verksamheter som utför dem. För 

detaljerad information se tjänsteskrivelse Förslag – Styrdokument för tidiga 

samordnade insatser för barn och unga i Dals-Eds kommun daterad 2022-

01-24. 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse folkhälsostrateg 2022-09-13.  

Förslag – Tidiga Samordnande Insatser i Dals-Eds kommun  

Tjänsteskrivelse Förslag – Styrdokument för tidiga samordnade insatser för 

barn och unga i Dals-Eds kommun daterad 2022-10-24.    

      

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom styrdokumentet Tidiga samordnade 

insatser för barn och unga i Dals-Eds kommun.          

 

Expedieras till 

KS 
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§ 74 Dnr 2022-000004 042 

Budgetuppföljning 2022 – uppbokade stimulansmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningscontroller Patrik Högfelt föredrar ärendet. 

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats inom 

förvaltningen har redovisats på sittande möte. Se presentation Statsbidrag 

2022 

      

Socialnämndens beslut 

Tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna.      
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§ 75 Dnr 2020-000025 700 

Genomlysning psykosocial arbetsmiljö – HME enkät 2022  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens HR konsult Sara Ekelund redovisar ärendet. 

Medarbetarundersökning är ett viktigt redskap för att arbeta fram arbets-

miljömål och ge en årlig handlingsplan för arbetsmiljö och grunden för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Undersökningen ger en bild av hur med-

arbetare i kommunen; upplever sin arbetssituation, uppfattar sin arbetsgivare, 

vilka områden som kan förbättras och vad som behöver vidareutvecklas.   

 

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur Dals-Eds kommuns 

medarbetare upplever sin arbetssituation. Utifrån resultat ska verksamheterna 

skapa handlingsplaner att använda i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett index som ger ett mått på 

medarbetarengagemanget inom kommunen. För detaljerad information se 

MEDARBETARUNDERSÖKNING Socialnämnden.             

      

     

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.  
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§ 76 Dnr 2022-000057 700 

Heltidsresan - uppdatering 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens HR konsult Sara Ekelund redovisar ärendet. 

Bakgrunden till heltidsresan är en nationell överenskommelse mellan; 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal. 

Inom socialförvaltningen har följande skett/kommer att ske under 2022 

gällande heltidsresan: 

•  Edsgärdet - fortsatt arbete med schema, överkapacitet 3,5 tjänster, påbörjat  

nytt schema med varannan helg, börjat ta bort långa turer 

•  Hemtjänsten - start ht 2022 

•  Korttiden, Ängen - start ht 2022 

•  Hemsjukvården nattpatrullen - start ht 2022 

•  LSS - start ht 2022 

För detaljerad information se PPT underlag Heltidsresan SNAU 6/9 2022      

      

     

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.   
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§ 77 Dnr 2022-000124 700 

Budget 2023 (SN) 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningscontroller Patrik Högfelt föredrar ärendet. 

Socialnämnden ges information kring nämndens tilldelade ekonomiska 

ramar. Se presentation Socialnämnden – ramar 2023.      

      

Socialnämndens beslut 

Tar del av informationen och återupptar ärendet på kommande nämndmöte i 

december.      
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§ 78 Dnr 2022-000002 700 

Övriga frågor 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamot Yvonne Simonsson (S) påpekar vikten av att en tjänsteman från 

förvaltningen ska finnas med på arbetsutskott och nämndsmöte. 

Ledamot Yvonne Simonsson (S) efterfrågar ett ärende som hon uppfattade 

skulle redovisas på sittande möte. Ordförande förklarar att ärendet kommer 

att redovisas på socialnämndens december möte 2022. 
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§ 79 Dnr 2022-000003 002 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämndens arbetsutskott – oktober 2022 

Tf 1:e socialsekreterare Susan Hay – oktober 2022 

Socialsekreterare Reine Dahlman – oktober 2022 

Socialsekreterare Britt-Marie Härnesand - oktober 2022  

Socialsekreterare Marie Persson - oktober 2022 

Socialsekreterare Marika Rosenbaum - oktober 2022  

Socialsekreterare Krister Stensson - oktober 2022 

Socialsekreterare Liv Melander - oktober 2022 

 

LSS beslut; Socialnämndens arbetsutskott – oktober 2022 

Biståndsbedömare ÄO; Lena Magnusson, Sofia Höög, Susan Hay – oktober 

2022. 

      

 

      

Socialnämndens beslut 

Tar del av redovisade delegationsbeslut.            

 

 

 

 

 

 


