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Socialnamnden godkanner dagordningen.

Forslag till dagordning foreligger.

Oodkannande av dagordning, val av justerare samt tid fdr justering, Dnr 7972
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Expedierad: KSAU
Forvaltningschef Gunilla Bengtdotter
Enhetschef IFO, Ingela Brink Gullin

I samband med att namnden ges forslag pa placeringar pa annan ort sa skall aven
altemativa forslag till losningar pa hemmaplans ges.

Papekar vikten av att IFO inkommer med den manatlig statistik som Kommun
styrelsen efterfragat.

Uppdrar till IFO enheten att se over hur ansokningarna gors for att fylla vara vakanta
tjanster.

Uppdrar till IFO enheten att ta med diskussionen om konkreta samarbetsomraden for
samverkan nar dalslandskommunenrnas IFO chefsgrupp traffas nasta gang.

Ett tydligt uppdrag ligger pa socialforvaltningen att :ra IFO enheten att fungera.
Namnden har givit verktygen och verksamheten maste nu verkstalla.

Forvaltningen har i uppdrag att fortsatta arbetet med att na en budget mot O.

Tagit del av Budgetuppfiiljning 201407 datumstamplad 2014-08-26.

Socialnamndens beslut

Socialnamndens prognos ar for narvarande ett underskott om totalt 5,5 mkr. Under
sommaren har IFO's kostnader forsamrats kraftigt, mest beroende pa
institutionsplaceringar, ovrig verksamhet inom forvaltningen har gatt bra. Vissa
momsavdrag hos skattemyndigheten har genomforts vilket ocksa bidrar till att halla
nere underskottet. Se tjansteskrivelse Budgetuppfiiljning 201407 datumstamplad
2014-08-26.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson redogor arendet muntligt och skriftligt
tillsammans med forvaltningsohef Gunilla Bengtsdotter.

Budgetuppfdljning 2014, Dnr 2014-000001.042
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Expedierad: Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
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Ger ansvarig handlaggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berorda parter.

Socialnamnden staller sig bakom redovisat forslag.

Socialnamndens beslut

Forenmg Bidrag
Edsbygdens SPF 7000
Dals-Eds PRO 7000

HRF 3500
Bris region vast 3500
DaIs Eds reumatikerforening 3500

Norra Alvsborgs forening for frivilliga samhallsarbetare 1500
Personskadeforbundet RTP 1 500

Totalt 27500kr

Forslag pa fordelning av foreningsbidrag:

Enligt socialnamndens regelverk for foreningsbidrag sa presenteras forslaget indelat i
tre olika klasser fran A till C. Fordelningsprincipen som anvants ar enligt nedan:

• Klass A - Foreningar vars verksamhet i allra hogsta grad hjalper oeh
underlattar for personer som pa nagot satt tangerar socialnamndens
verksamhetsomrade

• Klass B - Foreningar vars verksamhet ihog grad hjalper oeh underlattar for
personer som pa nagot satt tangerar socialnamndens verksamhetsomrade

• Klass C - Foreningar vars verksamhet hjalper oeh underlattar for personer som
pa nagot satt tangerar socialnamndens verksamhetsomrade

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet skriftligt. Se tjansteskrivelse
Fiireningsbtdrag datumstamplad 2014-08-15.

Ansflkningar om bidrag till fbreningsbtdrag 2014, Dnr 2014-000057.753
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Expedierad: Enhetschef IFO, Ingela Brink Gullin

Tackar for redovisningen.

Socialnamndens beslut

Arbetstyngdsmatning kommer att redovisas varje manad till namnden samt kvartalsvis
till USD.

Arbetstyngdsmatningen som modell arbetades fram i Goteborgs stad och bor ses som
ett satt for att i dialog med handlaggaren mata en del av socialsekreterarens uppdrag.
Modellen utgar fran ett framtaget poangsystern dar riktningstal utifran en mall med
respektive riktningstal. Ett maxpoang firmspa 150 poang for en utbildad
socialsekreterare som arbetat i yrket i fern ar. Matningen ar ett kvantitativt verktyg
och har inget med kvalitetsmatning pa utfort arbete att gora. Se skrivelse innehallande
Fiirslag till podngberiikning samt Exempel pa hur arbetstyngdsmiitningen anviinds
datumstamplad 2014-08-26.

USD's handlaggare fick i uppdrag av dalslandskommunema att genomfora en
arbetstyngdsmatning pa arenden gallande bam och unga pa respektive socialkontor.
Arbetstyngdmatning genomfordes april och maj manad, vilket redovisades for
socialchefema i Dalslandskommunema. Matningarna i Dals-Eds kommun var relativt
bra for maj manad.

Anette Galfvensjo, Utveckling socialtjansten i Dalsland (USD), foredrar arendet
muntligt tillsammans med IFO' s enhetschef Ingela Brink Gullin samt l:e
socialsekreterare Sandra Jillnevik.

Arbetstyngdsmatnmg pa barn och unga, Dnr 2014-000096.750
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Socialnamnden staller sig bakom inkommit forslag Diplomutbildning i syfte att starta
fordldragrupper datumstamplad 2014-08-11 och vidarebefodrar skrivelsen till MFF
for behandling.

Socialnamndens beslut

For mer detaljerad information se skrivelse Angaende MFF:s budget process infiir
2015.

Enligt tidsplanen for budgetprocessen skall forslag fran kommunens namnder vara
MFF tillhanda senast 29 augusti. Inkomna forslag behandlas pa MFF:s sammantrade
22 september och slutgiltig fordelning beslutas pa MFF:s sammantrade 17 november.

Prioriterad malgrupp i folkhalsoarbetet ar framst bam och ungdomar. Folkhalsa kan
handla om valdigt manga saker och angransa till manga olika omraden. MFF har valt
att fokusera extra pa nedanstaende omraden:

Alkohol-, narkotika-, och drogforebyggande
Demokratildelaktighet
Kost
Fysisk aktivitet
Psykisk halsa

Fran och med ar 2012 ska Miljo- och folkhalsoradets (MFF) budgetarbete integreras i
kommunens ordinarie budgetprocess. MFF forfogar over 500 000 kr/ar som kommer
fran Halso- och Sjukvardsnamnden (HSN). Under aren 2012-2014 har HSN
oronmarkt ytterligare 200 000 kr/ar till ett projekt for att framja barns sunda
viktutveckling.

Angaende MFF:s budgetprocess infdr 2015, Dnr 2014-000059.700
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Tar del av skrivelsen Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete, Dals-Eds
kommun datumstamplad 2014-08-22.

Socialnamndens beslut

Socialforvaltningens ledningsgrupp har gemensamt arbetat fram ett skelett till
Ledningssystem for systematiskt kvalitetssystem. Arbetet med framtagandet av ett
ledningssystem sker parallellt pa olika nivaer, dels overgripande men aven pa
verksamhetsniva. Samtliga arbetsledare har startat arbetet med att identifiera proeesser
oeh processkartlagga respektive verksamheter utifran antagna mallsystem. For
ytterligare information se skrivelse Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete,
Dals-Eds kommun datumstamplad 2014-08-22.

Kvalitetsarbetet i forvaltningen skall sakerstalla att en god kvalitet i socialtjanstens
verksamhet uppnas oeh vidareutveeklas. Det skall ge underlag for effektiv
resursanvandning oeh redovisningar till medborgare, politiker oeh medarbetare oeh
darmed oka tillforlitligheten oeh statusen i det soeiala arbetet. Kvalitetsarbetet skall ha
en tydlig struktur oeh larande organisation som ger forutsattningar for forandrings
oeh utveeklingsarbete.

Kvalitetsutveeklare Asa Karlsson foredrar arendet skrifiligt.

Kvalitetsledningssystem, Dnr 2012-000067.730

§ 80

Sammantradesprotokoll
2014-08-26

Dals-Eds kommun
Socialnernnden



8(10)

Justerandes signatur

Expedierad: SN ledningsgrupp

Ordforandes s;gnatur...... (j .

Forvaltningen fortsatter arbeta med fortbildningsplanen och ger forvaltningschef i
uppdrag att inkomma med forslag infer ar 2015 till nastkommande arbetsutskottsmote
i september.

Socialnamndens beslut

Utbildningsbudgeten 2014 for socialforvaltningen ar pa 230000 tkr. Antalet
anstallda inom forvaltningen ar ca 250 personer. Enligt de lagstiftningar som
forvaltningen arbetar utifran (SoL, HSV och LSS), skall all personal ha lamplig
utbildning och erfarenhet. Personal inom forvaltningen har ofta varierande
bakgrund och utbildning. En fortbildningsplan for ar 2014 - 2018 har tagits fram av
socialforvaltningens ledningsgrupp. Se Socialfiirvaltningens Fortbildningsplan for
2014 - 2018 datumstamplad 2014-08-26.

Enhetschef sarskilt boende Kristina Lignell foredrar arendet skriftligt. Se
tjansteskrivelse Socialfiirvaltningens Fortbildningsplan for 2014 - 2018
datumstamplad 2014-08-04.

Fortbildning 2014, Dnr 2014-000022.700
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Expedierad: Alkoholhandlaggare, Yvonne Pettersson

Ger ansvarig handlaggare i uppdrag att vidarebefordra beslutet till berorda parter.

Serveringen far ske aret runt mellan kIll :00 till kl 01 :00. Uteserveringen pa baksidan
av lokalen omfattas aven den av alkoholtillstandet, men under sasongsperioden 1 maj
till oeh med 30 september med samma forutsattningar som galler inne i lokalen.

Socialnamnden beviljar Wallens AB (orgnr 556967-9052) stadigvarande till stand att
ra servera; starkol, yin, annan jast alkoholdryek samt spritdryeker till allmanheten i
Wallens lokaler, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att bevilja Wallens AB, stadigvarande till stand att ra servera
starkol, yin, annan jast alkoholdryek samt spritdryeker till allmanheten i Wallens
lokaler, enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Serveringen rar ske aret runt inne i lokalen
mellan kIll :00 till kl 22:00, med utokad serveringstid mellan kIll :00 till 01 :00
under fredag, lordag, dag fore helgdag samt helgdag. Tillstandet foreslas aven galla pa
uteserveringen, pa baksidan av lokalen, under tidsperioden 1maj till oeh med 30
september med samma forutsattningar som inne i lokalen.

Ansokan om stadigvarande serveringstillstand fran Wallens AB inkom den 2014-07-
03 fran Zandra Wallen. Se tjansteskrivelse Ansiikan om stadigvarande
serveringstillstand att servera alkoholdrycker till allmdnheten vid Wallens, Torget5,
Ed datumstamplad 2014-07-10.

Wallens iEd AB - ansokan alkeholtillstand, Dnr 2014-000084.702

§82

Sammantradesprotokoll
2014-08-26

Dals-Eds kommun
Socialnarnnden



10(10)

Justerandes signatur

i
LO/1

Ordforandes slgnatur 7 ·.

Ovrigt

Rapport
Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende -
2014-08-11

Statistik
Individ- och familjeomsorgen - juni & juli 2014
Belaggningsstatistik Hagalid - juni & juli 2014

Meddelanden, Dnr 7952
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