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Justerandes signatur LM:: .Ordtorandes siqnatur ~ .

Socialnamnden godkanner dagordningen.

Forslag till dagordning foreligger.

Godkiinoande av dagordning , val av justerare samt tid fdr justeriog, Dnr 7395
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Justerandes signatur ...... _~ .......... _10
Ordforandes siqnatur. -------- ....-7-....

Tagit del av Budget 2013 och tackar for informationen.

Socialnamndens beslut

Prognosen fortsatter att forbattras och i dagslaget ligger prognosen pa ett underskott
om 2,3 mkr. Se tjansteskrivelse Prognos 201311 datumstamplad 2013-12-02.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Budgetuppf"61jning 2013, Dnr 2013-000006.042
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Ordforandes signatur...... ... ... ... .. .........• Justerandes signalur ~: .

Expedierad: SN ledningsgrupp

Information om hur arbetet fortskrider ges muntligt eller skriftligt till namndens
arbetsutskott i januari.

Gelvidare med forslagen till anpassning som presenterats. Foredragning och beslut tas
i namnden i februari efter att MBL forhandlingar genomforts.

Socialnamndens beslut

Samtliga enhetschefer har inkommit med muntliga eller skriftliga konsekvensanalyser
pi! framtagna forslag till namndens beting pel2 milj kr. Detta for att anpassa
verksamheten till befintlig budgetram.

Forvaltningschefen Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt och redovisar
dagsaktuella arbetsmaterial pi! sittande namndsmote.

Budget 2014, Dnr 2013-000078.042

SN § 114
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Justerandes signalur '" ~ ..Ordtorandes signatur .

Tagit del av informationen och tackar for redovisningen.

Socialnamndens beslut

Aldre personer skall fa hjalp och stod utifran sina individuella behov, inte utifran
utbudet av existerande insatser. Den aldres livssituation och behov av stod i sin
livsforing beskrivs och dokumenteras med Intemationell klassifikation av
funktionstillstand, funktionshinder och halsa CICF).Arbete utifran ICF skall gora det
lattare och tydligare att beskriva individens behov. For ytterligare information se
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer20 13/2013-2-12.

For att stodja utvecklingen av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssatt, dar ett
nationellt facksprak anvands, har Socialstyrelsen tagit fram modellen Aldres behov i
centrum. Modellen utgar fran processen for socialtjanstens handlaggning och
dokumentation avseende aldreomsorg. Aldreomsorgen blir mer likvardig och
rattssaker.

Hemvardens enhetschef Kristina Lignell och bistandshandlaggare Hanna Stenelind
foredrar arendet muntligt.

Aldres behov i centrum - info, Dnr 2013-000170.730

SN § 115
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d~ .Justerandes signaturOrdfOrandessiqnatur ~ .....•

Expedierad: Bistandshandlaggare, Lena Magnusson & Hanna Stenelind

Antar riktlinjema Vagledande bestammelser jor bistandshandlaggning enligt
socialtjanstlagen, vard och omsorgreviderad 2013-12-16.

Socialnamndens beslut

Syftet med riktlinjer ar att de skall vara vagledande for bistandshandlaggarna i
beslutsfattandet, underlatta handlaggningen och framja en likartad bistandsbedomning
i hela kommunen. Bistandsenhetens handlaggare har inkommit med ett reviderat
forslag till riktlinjer inom aldreomsorgen i Dals-Eds kommun. Se skrivelse
Vagledande bestammelser for bistandshandlaggning enligt socialtjanstlagen, vard
och omsorg reviderad 2013-12-16.

Bistandshandlaggare Lena Magnusson och Hanna Stenelind foredrar arendet muntligt
och skriftligt.

Riktlinjer - Blstandshandlaggnmg, Dnr 2012-000141.730

SN § 116

Sammantradesprotokoll
2013-12-17

Dals-Eds kommun
Socialnamnden



7(12)

Justerandes siqnatur cjJ~ .
Expedierad: KS

MAS, Carina Johansson

Ordforandes s;gnatur ~ .

Socialnamnden staller sig bakom SKL:s skrivelse Rekommendation om OK om
samverkansregler for den offentligt finansierade halso- och sjukvarden,
lakemedelsindustrin, medicinska industrin och laboratorietekniska industrin.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att socialnamnden staller sig bakom SKL:s rekommendation.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Lakemedelsindustri
foreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam
overenskommelse om samverkansregler for den offentligt finansierade halso- och
sjukvarden, lakemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska
industrin. Denna ersatter tidigare overenskomna regler om samverkan som SKL haft
separat med respektive branschorganisation. Den nya overenskommelsen foreslas
galla fran och med den 1januari 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har bett om ett yttrande i arendet och
medicinskt ansvarig sjukskoterska (MAS) Carina Johansson har inkommit med svar.
Se email datumstamplad 2013-11-29

Rekommendation om overenskommelse om samverkansregler ior den offentligt
finansierade halso- och sjukvarden, Iakemedelsindustrin, medicinska industrin
och laboratorietekniska industrin, Dnr 2013-000185.730

SN § 117
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Justerandes slgnatur 00: .
Expedierad; SN ledningsgrupp

Socialnamnden staller sig bakom forandringarna och beslutar fastsla den nya
delegationsordningen Delegationsordning for socialnamnden 2014 (med hanvisning
till nytt diarienr: 2013-000005.700).

Sccialaamndens beslut

Forandringar i delegationsordningen redovisas for socialnamnden. Se skrivelse
Delegationsordning for socialnamnden 2014 daterad den 17 december 2014.

Forvaltningschefen Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet.

Delegeringsordning {"orsocialnamnden - 2011, Dnr 2011-000056.700

SN § 118
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OrdfOrandessignatur . OMJusterandes signatur .' .

1\

Ger koordinator i uppdrag att redovisa inkomna provsvar fran matningen till
forvaltningschefen som i sin tur vidarebefodrar svaren till namnden.

Socialnamndens beslut

En ny referensmatning har gjorts pa uppdrag av socialnamndens arbetsutskott oeh
resultatet av denna matning kunde inte redovisas pa sittande namndsmote med
anledning av att det inte inkommit nagra provsvar.

Verksamheten oeh faekliga representanter misstanker att det finns mogel i Hagalids
lokaler oeh provtagning har skett. Enligt tagna prover pavisades inga forhojda varden
ide testade lokalema. For ytterligare information se skrivelse Information am
lokalproblem - Hagalid daterad 2013-09-03.

Arendet foredras av koordinator Claes Hellberg muntligt oeh skriftligt.

Information om lokalproblem - Hagalid, Dnr 2012-000193.730

SN § 119

Sammantradesprotokoll
2013-12-17

Dals-Eds kommun
Socialnamnden



10(12)

Expedierad: Enhetschef IFO, Ingela Brink Gullin
SOCialSet9:e, JohnnyAxelsson

OrdfOrandessiqnatur. 7... Justerandes siqnatur

Antar riksnorm som Socialstyrelsen faststallt for ar 2014.

Socialnamndens beslut

Personliga kostnader vuxna, i kronor

Sambor !
-----

Ensamstaende

Summa personliga kostnader 2950 5320 j
Gemensamma hushallskostnader, i kronor
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7
Summa gemensamma hushallskostnader 930 1040 1310 1490 1710 1950 2120

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor
Alder Oar 1-2 ar 3ar 4-6 ar 7-10 ar 11-14 ar 15-16 ar 19-20 ar
Summa personliga 1740 1980 1730 1980 2410 2840 3250 3280
kostnader
Utan lunch 1610 1800 1550 1730 - - - -
5 dagar/vecka

Riksnormen for ett hushall ar summan av de personliga kostnadema for samtliga medlemmar i
hushallet, och de gemensarnma hushallskostnaderna.

2014 ars belopp for riksnormen ar oforandrade i forhallande till 2013 och framgar av tabellema.

Socialstyrelsen har fattat beslut om riksnorm for 2014 och den anvands for berakning av
forsorjningsstodet. Riksnormen for ett hushall ar summan av de personliga kostnadema for samtlig:
medlemmar i hushallet, och de gemensamma hushallskostnadema. Se tjansteskrivelse Riksnorm
2014.

Riksnorm 2014, Dnr 2013-000187.750

SN § 120
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Expedierad: l:e socialsekreterare, Sandra Jillnevik
Socialsekreterare, Johnny Axelsson

Ordforandes slqnatur. ~... Justerandes siqnatur ~ ..

Ger 1:e socialsekreterare tillsammans med socialsekreterare for ekonomisk
handlaggning i uppdrag att inkomma med forslag till riktlinjer kring ekonomiskt
bistand till namndsmotet i februari 2014.

Socialnamndens beslut

Forslag till namnden ar att l:e socialsekreterare tillsammans med socialsekreterare for
ekonomisk handlaggning inkommer forslag till riktlinjer kring ekonomiskt bistand,

Se tjansteskrivelse Angaende ekonomiskt bistand daterad 2013-12-12

Tilllivsforingen i ovrigt hor till exempel; yard och behandling, boende i olika former
och ekonomiskt bistand som inte galler forsorjning - det vill saga mer tillfalliga eller
sallan forekommande ekonomiska behov. Det kan exempelvis vara kostnader for
halso- och sjukvard, tandvard, hemutrustning eller begravning.

Forsorjningsstodet bestar dels av en norm for; livsmedel, klader och skor, lek och
fritid, forbrukningsvaror, halsa och hygien samt dagstidning, telefon och tv-avgift,
dels av skaliga kostnader for boende, hushallsel, arbetsresor, hemforsakring samt
medlemskap i fackforening och arbetsloshetskassa. Nar det galler normen beslutar
regeringen varje ar om en skalig niva genom riksnormen.

Ekonomiskt bistand (socialbidrag) ar det begrepp som tacker all ekonomisk hjalp
enligt socialtjanstlagen, Forsorjningsstod ar en del av det ekonomiska bistandet och
avser de vanligaste och regelbundet aterkommande levnadskostnadema.

Bistand kan enligt 4 kap. 1 § socialtjanstlagen (2001:453), SoL, ges till den som inte
sjalv kan tillgodose sina behov eller kan Ia dem tillgodosedda pa annat satt. Enligt 4
kap. 2 § f'ar socialnamnden om det finns skal for det ge bistand utover vad som foljer
av 1 §. Bistandet kan galla forsorjning (forsorjningsstod) eller livsforing i ovrigt.

Enhetschef IFO Ingela Brink Gullin foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Riktlinjer kring hemutrustning, Dor 2013-000192.750

SN § 121
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Justerandes signatur E7l .

Ovrigt

Rapport
Korttidsbelaggning oeh ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende -
20131202

Statistik
Individ- oeh familjeomsorgen - november 2013
Belaggningsstatistik Hagalid - november 2013

Meddelanden, Dnr 7396

SN § 122
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