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Beslutande
Zara Blidevik (M)
Peter Spjuth (V)
Lars Ivarsbo (C)
Fredrik Enström (C)
Carina Andersson (C)
Camilla Olofsson (M)
Göran Sühl (S)
Madeleine Librén (S)
Frej Dristig (SD)
Lorentz Lindell (SD)
David Enlund (S) ersättare för Ann Kristin Johansson (SD) §§ 1-7
Andreas Freiholtz (SD) ersättare för Ann Kristin Johansson (SD) §§ 7-9

Övriga närvarande
Ersättare
Conny Norén (C)
Melinda Wahlqvist Larsson (C)
Michelle Winkel (L)
Anders Karlsson (KD)
Linda Holmer Nordlund (V)
Johan Sösaeter Johansson (SD)

Tjänstemän
Emma Zetterström, nämndsamordnare
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Camilla Karlsson, verksamhetschef Vård och Omsorg/funktionshinder
Pernilla Sundemar, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen
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§1
Godkännande av dagordning
Punkt 6 Val av ledamöter samt ersättare till socialnämndens arbetsutskott för perioden
2021-2022 ändras till punkt 5 i dagordningen.

Beslut
Dagordningen med ordförandens tillägg godkänns.
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§2
Anmälan av jäv
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.

Beslut
Socialnämnden antecknar informationen.
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§5
Val av representanter till Kommunala pensionärsrådet
Dnr SON 2020/5
Sammanfattning
I Kommunala pensionärsrådets reglemente, antagen 2020-11-30, står att Socialnämnden
ska utse en ledamot och ersättare till Kommunala pensionärsrådet.
Utdrag från kommunal pensionärsrådets reglemente:


Rådet är organisatoriskt knutet till Kommunstyrelsen.



Rådets mandattid ska sammanfalla med kommunala nämnders mandattid.



Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordförande i rådet.



Kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsnämnden utser vardera en
ledamot och en ersättare.



Riksorganisation för pensionärer som bedriver organiserad verksamhet inom
kommunen skall vara representerade i rådet med 3 ledamöter och 3 ersättare
vardera.



Pensionärsorganisation som ingår i rådet skall före den förste januari, året efter
valår, lämna förslag till kommunledningsförvaltningen på ledamöter och
ersättare. Rådet fastställer på sitt första sammanträde vilka ledamöter och
ersättare som ingår i rådet samt utser vice ordförande bland företrädarna i
pensionärsorganisationerna.



Rådet har rätt att kalla berörda tjänstemän och politiker till rådets möten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-17
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Yrkanden
Lars Ivarsbo (C) yrkar att Zara Blidevik (M) blir ledamot.
Frej Dristig (SD) yrkar att Frej Dristig (SD) blir ersättare.
Peter Spjuth (V) yrkar att Göran Sühl (S) blir ersättare.
Lars Ivarsbo (C) yrkar att ärendet bordläggs till den 27 januari 2021.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och
finner att Socialnämnden bordlägger ärendet.
Då Socialnämnden beslutar att ärendet bordläggs faller övriga yrkanden.

Beslut
Socialnämnden bordlägger ärendet till den 27 januari 2021.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Vald ledamot och ersättare
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§6
Val av representanter till arbetsgrupp för framtidens boende för
äldre
Dnr SON 2020/6
Sammanfattning
Runt om i landet finns idag flera boendeformer vars syfte är att äldre ska känna trygghet
och gemenskap. De olika formerna är seniorboende, ej biståndsbedömt trygghetsboende
samt sedan 2019 biståndsbedömt trygghetsboende.
Det finns möjlighet för nya biståndsbedömda boenden centralt i Lilla Edet, i kvarteret
Hägern, och möjligen i anslutning till Soläng i Lödöse. För att skapa den typen av
boende krävs att ett antal frågor löses, bland annat organisation (vem gör vad) och vilka
kriterier som ska gälla för ett gynnande beslut med mera.
Socialförvaltningen har fått i uppdrag från Omsorgsnämnden, 2020-11-09 § 113, att
tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med frågan om framtidens boende för
äldre. Arbetsgruppen ska bestå av tjänstemän från förvaltningen, representanter från
Socialnämnden samt representanter från Kommunala pensionärsrådet.
Kommunala pensionärsrådet representanter blir Åke Bark som representerar PRO och
Mats Berglund som representerar SPF.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-17
Beslut från Omsorgsnämnden 2020-11-09 § 113
Ajournering kl: 9:05 – 9:30
Yrkande
Frej Dristig (SD) yrkar att ledamöterna i socialnämndens arbetsutskott väljs som
representanter för arbetsgruppen.
Göran Sühl (S) bifaller Frej Dristigs (SD) yrkande.
Peter Spjuth (V) bifaller Frej Dristigs (SD) yrkande.
Zara Blidevik (M) bifaller Frej Dristigs (SD) yrkande.
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Beslutsgång
Ordförande ställer frågan till nämnden om man bifaller eller avslår Frej Dristigs (SD)
yrkande och finner att Socialnämnden bifaller Frej Dristigs (SD) förslag.

Beslut
Till representanter för Socialnämnden, till arbetsgruppen för framtidens boende för
äldre, väljs ledamöterna i socialnämndens arbetsutskott.

Beslutet expedieras till
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Valda representanter
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§7
Socialnämndens mål och resursplan 2021
Dnr SON 2020/2
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 9 oktober 2020 om mål- och resursplan 2021 och
flerårsplan 2022 – 2023. I den tilldelas Socialnämnden 302 257 tkr, vilket innebär en
sammanlagd minskning av ramen med 2 650 tkr jämfört med 2020, men med
kompensation för prisindex. Kostnaderna för löneökningar 2021 avsätts centralt och
fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar.
Nämndernas mål och inriktning kring välfärds- och serviceuppdraget ska vara taktiska
och operativa genom att delegera dessa till förvaltningen genom en verksamhetsplan
som beslutas av nämnd.
Alla verksamheter ska beskriva sitt grunduppdrag, ta fram kritiska kvalitetsfaktorer,
kritiska kvalitetsindikatorer, mätmetoder och rutiner. SWOT-analys ska genomföras och
fokusområden och strategier för att nå resultat inom fokusområdet ska tas fram.
Styrmodellen blir således applicerbar på samtliga organisatoriska nivåer utifrån
respektive grunduppdrag och inriktning. Uppföljning och rapportering sker enligt
målstyrningsguiden.
Även om arbetet ska genomsyras av varje verksamhets unika uppdrag och
förutsättningar så ska dessa arbetas fram utifrån överliggande organisatoriska nivåers
styrdokument. Det innebär till exempel att hela organisationen har i uppdrag att
analysera hur fullmäktiges vision och målområden påverkar den egna verksamheten och
hur man kan bidra till kommunens samlade måluppfyllelse.
Utifrån Lilla Edets modell för verksamhetsstyrning ska uppföljning ske av följande:
1. Ekonomiska ramar/detaljbudget, Ekonomistyrning.
2. Prioriterade målområden för utvecklingsarbetet med tillhörande strategier och
åtgärder, Målstyrning.
3. Verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget genom kritiska kvalitetsfaktorer
med tillhörande kvalitetsindikatorer Kvalitetsstyrning.
Socialnämndens mål och resursplan 2021 har diskuterats i individnämnden och
Omsorgsnämnden under hösten 2020 och förvaltningschef har fått i uppdrag att ta fram
förslag till Mål och resursplan 2021 för socialnämnden bland annat med utgångspunkt
från dialogerna i nämnderna.
Individnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över hur man kan arbeta med
fokus på fullmäktiges prioriterade områden vad gäller våld i nära relationer,
äldreomsorgslyftet och heltidsresan.
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Utöver det fick förvaltningen i uppdrag från nämnderna att:
 arbeta med feriejobb 2021 för ungdomar födda 2003 och 2004.
 ta fram en kvalitetsuppföljning av socialnämndens verksamhetsområde i
samband med varje tertialredovisning. Fokus bör vara på upplevd nöjdhet hos
våra brukare och hur vi motiverar avslag för sökta stödinsatser.
 titta på arbetsmiljöförbättrande åtgärder för personalen som arbetar inom
äldreomsorgen
 finna åtgärder för att motverka ensamhet hos äldre då detta enligt öppna
jämförelser är ett stort problem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-18
Nämndens mål och resursplan 2021, Socialnämnden UTKAST

Beslut
Mål och resursplan 2021 för socialnämnden tas upp till beslut på nämndens
sammanträde den 27 januari 2021.
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§8
Extra nämndsammanträde
Dnr SON 2020/10
Sammanfattning
Från den 1 januari 2021 avslutas både Individnämnden och Omsorgsnämnden. Eftersom
årshjulet för ekonomiredovisning inte följer ett kalenderår så behöver årsrapporterna för
både Individnämnden och Omsorgsnämnden hanteras i den nya Socialnämnden.
Detta behöver ske mellan vecka 8-9 under 2021. Efter samråd med ordförande för
Socialnämnden föreslår förvaltningen att ett extra nämndsammanträde hålls den 3 mars
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-18

Beslut
Socialnämnden beslutar att ha ett extra nämndsammanträde den 3 mars 2021.

Beslutet expedieras till
Ledamöter och ersättare i Socialnämnden
Lotte Mossudd, förvaltningschef
Verksamhetschefer
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§9
Information
Sammanfattning
 Ordförande Zara Blidevik (M) informerar att nämnden den 27 januari kommer
att bli en heldag med både ärenden och utbildning.
 Ordförande Zara Blidevik (M) informerar att boken socialrätt har köpts in till
nämndens ledamöter och ersättare. Boken finns att hämta i medborgarservice.
 Verksamhetschef Pernilla Sundemar informerar om arbetet inom individ- och
familjeomsorgen.
 Verksamhetschef Camilla Karlsson informerar om arbetet inom vård/omsorg
samt funktionshinder.
Beslut
Socialnämnden antecknar informationen.
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