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Ordforandes signatur . Justerandes signatur r .

Socialnamnden godkanner dagordningen.

Forslag till dagordning foreligger.

Godkiinnande av dagordning, val av justerare samt tid f"Orjustering, Dnr 7272
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Expedierad: KSAU
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson

Socialnamnden och forvaltningen kommer aven framledes att aktivt jobba for att halla
nere kostnadema och om mojligt hitta fler atgarder.

Socialnamnden tar del av prognosen for 2013 och fortsatter arbetet att minska
kostnadema inom forvaltningen.

Socialnamndens beslut

Totalt ligger prognosen pa ett underskott om 3,3 mkr. For ytterligare information se
tjansteskrivelse Prognos 201309 daterad 2013-10-18.

Prognosen for aret har forbattrats med 1,1mkr sedan sist prognos. Huvudsakligen
beroende pa att hemvarden forbattrat sitt resultat markant,samt att lonekostnadema
generellt blivit battre an forvantat. Uppdraget mellan AME och IFO har inte
genomforts som planerats vilket aven det forbattrar prognosen med 200 tkr.

Arendet foredras av forvaltnings ekonom Jonas Magnusson muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelse Prognos 201309 daterad 2013-10-18.

BudgetuppfOljning 2013., Dnr 2013-000006.042
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Expedierad: KSAU
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson

Juslerandes signalur •.~ ..

Socialnamnden tar del av prognosen for budget 2014 och beslutar foljande:
• lute bevilja askande av medel fran verksamhetema i budget 2014.
• Mojlighet till utokad tjanst for sjuk sjukskoterskeorganisationen finns i

utokande av avtal samverkande sjukvard med 200 tkr. Skickar fragan vidare
till MAS for stallningstagande och redovisning for namnden i december.

• Uppdra till forvaltningschefen att hitta resterande anpassning motsvarande ca
2 mkr for att na budgetram 2014. Anpassningama med
konsekvensbeskrivningar redovisas for namnden i december.

• Uppdrar till IFO chef att arbeta in forslag for 2014 dar man hittar de utlovade
2,2 mkr i besparing som en ny organisation skulle ge enligt beslutsunderlag
och muntlig redovisning i april 2013. Anpassningama med
konsekvensbeskrivningar redovisas for namnden i december.

• Socialnamnden askar medel for de tidigare uppmarksammade kostnadema
(LASS) motsvarande 650 tkr. Forvaltningsekonom far i uppdrag att inkomma
med skrivelse i fragan for vidarebefordran till KS.

• I ovrigt antar namnden den angivna budgetramen for 2014.

Socialnamndens beslut

Budgetramen for ar 2014 ar pa 100,26mkr inkluderat kompensation for forandringar i
demografin. Forvaltningens budgetforslag ligger efter justering pa totalt 105,4mkr,
dvs en differens pa 5,2 mkr over budgetram. Se tjansteskrivelse Budget 2014 daterad
2013-10-17.

Fcrvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Budget 2014, Dnr 2013-000078.042
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Juslerandes siqnatur •.'f. .
Tar del av informationen och ser inte art det foranleder nagon forandring av
socialnamndens beslut gallande Kronans hyresnivaer, Vidarebefodrar arendet till
kommunstyrelsen (KS) for kannedom.

Socialnamndens beslut

Torsby (nybyggt i ar)
1702kr/kvadratmeter/ar dvs 6100kr/manaden (43)

Bengtsfors (nagra ar gammalt)
1648kr/kvadratmeter/ar dvs 6275kr/manaden (45,7)
1648kr/kvadratmeter/ar dvs 5217kr/manaden (38)

Mellerud (byggt 2005)
1700kr/kvadratmeter/ar dvs 7084kr/manaden (50)

Fargelanda (har inget nytt men redovisar anda - byggt 1991)
1579kr/kvadratmeter/ar, dvs 5264 kr/manaden (40)

Amals kommun (nagra ar gammalt)
1847kr/kvadratmeter/ar, dvs 7696 kr/manaden (50)
1782kr/kvadratmeter/ar, dvs 3386 kr/manaden (22,8)

Foljande hyresnivaer har inhamtats fran andra Dalslandskommuner inkl Torsby:

Socialnamnden faststallde hyroma pa LSS boendet Kronan under hosten 2012 till
foljande nivaer: (Kvadratmeter inom parantes)
-1500krlkvadratmeter/ar dvs 4863kr/manaden for de mindre lagenhetema (38,9)
-1450krlkvadratmeter/ar dvs 7250kr/manaden for de storre lagenhetema (60)
En diskussion har uppkommit om dessa hyror ar "skaliga" nar det galler
nyproducerade lagenheter for sarskilt boende inom LSS. Socialnamnden gay
forvaltningsekonom i uppdrag art jamfora med andra kommuner var prislappen per
kvadratmeterhyra ligger for ett nyproducerat boende i LSS regi och uppgifter har
inhamtats, Se tjansteskrivelse Hyror Kronan datumstamplad 2013-10-21.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Klagomal kring LSS boendet Kronans hyressattning, Dnr 2013-000105.741
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Expedierad: SN ledningsgrupp
KS
FOKUS

Antar foreslagna sammantradesdagar enligt skrivelse datumstamplad 2013-10-04.

Socialnamndens beslut

Forslag till sammantradesdagar ar 2014 ar upprattad for socialnamndens arbetsutskott
samt socialnamnden enligt skrivelse datumstamplad 2013-10-04.

Socialnamndens sammantradesdagar 2014, Dnr 2013-000153.700
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Expedierad: SN ledningsgrupp

Tar del av skrivelsen Sommarplanering daterad 2013-10-18 och tackar for
informationen.

Socialnamndens beslut

Namnden efterfragade rutiner sa att sommarplanering och delegering sker pa ett
patientsakert vis och en skriven rutin kring detta har upprattats. Se skrivelse
Sommarplanering daterad 2013-10-18.

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Rutiner infdr sommarplanering - semestervikarier, Dnr 2013-000136.741
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~Ordforandes siqnatur. ? .
Expedierad: Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter

Ovriga Dalslands kommuner

Ger forvaltniugschef i uppdrag att ta med sig fragan till ovriga
social/forvaltningschefer iDalsland.

Socialnamnden gor en fonnell forfragan till de andra Dalslandskommunerna om
utveckling av en gemensam MAS funktion samt diskussion kring utvecklingsarbete
inom omradet.

Socialnamndens beslut

Dalslandskommunema samverkar i dag inom flera omraden, varfor det ar naturligt att
aven utreda en gemensam MAS-organisation for att starka banden mellan
grannkommunema.

Medicinskt ansvarig sjukskoterska (MAS), har det overgripande ansvaret for halso
och sjukvarden ikommunen, vilket innebar att se till att vardtagarna far en saker och
andamalsenlig vard och behandling av god kvalitet - dvs inom kommunens
ansvarsomrade, MAS har aven ansvar for att se till att det finns sakra rutiner for
journalforing och lakemedelshantering, och att anmalan av skador sker pa ratt satt.

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt.

Gemensam medicinskt ansvarig sjukskdterska (MAS) i Dalsland,
Dnr 2013-000156.730
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Socialnamndens beslut
Tar del av skrivelsen Forbattringsatgarder gallande Hagalid i vantan pa eft nytt
boende datumstamplad 2013-10-08.

For att fa den basta tankbara arbetsmiljon tills ett nytt boende inforts i kommunen har
forvaltningschefen sammanstallt en skrivelse fran de moten som varit med Hagalids
personal. Se skrivelse Forbattringsatgarder gallande Hagalid i vantan pa ett nytt
boende datumstamplad 20130-10-08.

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter fordrar arendet muntligt och skriftligt.

Forbattringsatgarder Hagalid och korttids, Dnr 2013-000158.730
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Expedierad: Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
Enhetsc~, Annika Andersson

OrdfOrandessignalur ·7 · Justerandes signalur r ..

Namnden vill aven ha en uppfoljning kring avtalet om ett ar.

Antar avtalsforslag Avtal - Handlaggarteam LSS datumstamplad 2013-10-04
under forutsattning att alIa delaktiga kommuner ingar avtalet.

Socialnamndens beslut

Ett fortsatt behov av ett gemensamt LSS-team foreligger. Fordelningen av
handlaggningsresurserna mellan kommunema sker efter antalet kommuninvanare och
insatser. Se avtalsforslag Avtal - Handlaggarteam LSS datumstamplad 2013-10-04.

Dalslandskommunema; Amal, Bengtsfors, Mellerud och Dals-Ed har totalt 35385
invanare (2013) och ar relativt sma i befolkningsmangd. Antalet LSS arenden for den
enskilda kommunen ar inte tillrackligt manga for att fullt ut kunna motivera en
heltidstjanst per kommun.

Avtal- HandHiggarteam LSS (USD), Dnr 2013-000160.741
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Expedierad: KSAU
SN ledningsgrupp

Antar verksarnhetsplanen for 2014.

Socialnamndens beslut

Forslag till verksamhetsplan 2014 ar upprattad for socialnamnden enligt skrivelse
Namndens verksamhetsplan 2014 datumstamplad 2013-10-08.

Namndens verksamhetsplan 2014, Dnr 2013-000167.700
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Justerandes signatur r .Expedierad: Plan och byggnadsnamnden

Tar del av den fordjupade oversiktsplanen och har inget art erinra.

Socialnamndens beslut

Plan- och byggnadsnamnden har 2013-08-28 beslutat art stalla ut det omarbetade
planforslaget for granskning under minst tva manader. Planforslaget finns bland annat
pa kommunens hemsida www.dalsed.se och eventuella synpunkter lamnas skriftligt
senast 11 november 2013 till plan- och byggnadsnarnnden,

Samrad om planforslag genomfordes hosten 2012 och en samradsredogorelse
sammanstalldes och godkandes 2013-02-19. Planhandlingama har omarbetats och
komplerterats utifran samradsredogorelsen.

"Ed och framtiden" - fbrdjupad oversiktsplan for Eds tatort,
Dnr 2012-000086.212
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Expedierad: Socialsekreterare, Johnny Axelsson
Enhetschef IFO, Ingela Brink Gullin

Ordforandes signatur. ~... ...• Justerandes signatur ~ .

Antar forslaget att gransen for hushall med 1-2 vuxna hojs fran nuvarande 4 600kr till
5000kr.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att gransen for hushall med 1-2 vuxna bor hojas nagot fran
nuvarande 4 600kr till 5 OOOkr.

De vagledande boendekostnadema i Dals-Eds kommun ar fran ar 2009. Den genom
snittliga hyreshojningen inom Edshus sedan 2009 ar 8,5%. Se skrivelse Vagledande
boendekostnad i Dals.Eds kommun - dags for hojning? datumstampladad 2013-10-04
med diarienummer 2013-000168.750.

Vagledande boendekostnad iDals-Eds kommun - dags fOr hdjning",
Dnr 2013-000169.750
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Ovrigt

Rapport
Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende -
20131001

Statistik
Individ- och familjeomsorgen - september 2013
Belaggningsstatistik Hagalid - september 2013
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