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Justerandes s;gnatur~} .Ordforandes slqnatur. ~ .

Socialnamnden godkanner dagordningen.

Forslag till dagordning foreligger.

Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid fOrjustering, Dnr 6458

Sammantradesprotokoll
2013-01-22
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.Justerandes Signatu~ .Ordforandes signatur ~ .

Expedierad: Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdorter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson

Socialnamnden staller sig bakom den foreslagna omdisponeringen, dvs omdisponera
156 OOOkrfran ansvar 7101 (forvaltningsekonom) till ansvar 7730 (Edsgardet),

Socialnamndens beslut

Forslag pa beslut ar art forvaltningsekonom uppdras omdisponera 156 OOOkrfran
ansvar 7101 (forvaltningsekonom) till ansvar 7730 (Edsgardet).

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson informerar arendet muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelse Omdisponering av budget 2012 daterad 20130108.

Ombudgetering 2012, Dnr 2012-000043.043

SN §2

Sammantradesprotokoll
2013-01-22ialnamnden
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Justerandes signatur ~ .OrdfOrandes signalur ~ .

Expedierad: Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson

Arendet utgar och tas upp igen pa nastkommande manads namnmote i februari.

Socialnamndens beslut

Da inte alla poster inkommit till forvaltningen sa skjuts pa arendet fram till nasta
manad,

Bokslut 2012, Dnr 2012-000194.042

SN §3

Sammantradesprotokoll
2013-01-22alnarnnden
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Ordforandes signatur .

Expedierad: Kommunens naringslivsutvecklare, Anette Palmqvist
KSAU

Foresla att ge kommunens naringslivsutvecklare i uppdrag att inkomma med ett
forslag pa hur en inbjudan till extema anbudsgivare skulle kunna ga till.

Fora diskussionen vidare i partigruppema och bjuda in kommunens
naringslivsutvecklare till namndens mote i mars.

Socialnamndens beslut

Koordinator Siv Rosen foredrar arendet muntligt och skriftligt. Se tjansteskrivelse
UtredningLOV daterad 2013-01-22.

Enligt regeringen bor alla landets kommuner ha beslutat om valfrihet for den enskilde
enligt LOV, annars bor tvingande lagstiftning overvagas. Lagom valfrihetssystem
(LOV) reglerar vad som ska galla for de kommuner som vill konkurrensprova
kommunala verksarnheter genom att overlata valet av utforare av stod, vard- och
omsorgstjanster till brukaren.

Valfrihetssystem enligt LOV ar ett altemativ till upphandling enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU) och kan tillampas pa bland annat omsorgs- och
stodverksamhet for aldre. Centrala delar i lagen ar att kommunen ska annonsera oppet
anbudsgivare, godkanna och skriva kontrakt med alla som lever upp till de stallda
kraven samt att alla utforare ersatts pa samma satt och darmed konkurrerar med enbart
kvalite. Den enskilde medborgaren kan fritt valja mellan godkanda leverantorer och
kommunen har kvar det overgripande ansvaret for verksamheten.

Stimulansbidrag ior valfrihetssystem - LOV, Dnr 2008-000146.730

SN §4
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Justerandes signaturq. .Ordforandes siqnatur. Cry. .

Tar del av enkatundersokningen och tackar for den redovisade presentationen.

Socialnamndens beslut

Det skickades ut 634 enkater till alla kommuninvanare over 75 ar och svar inkom fran
349 stycken, dvs cirka 50% besvarade enkaten,

Koordinator Siv Rosen foredrar arendet muntligt och skriftligt. Se sammanstallning av
enkaten Vadhardufortankaromdittboende.pdfdatumstamplad 2012-12-18.

Redovisning av enkatundersdkning - Boende pa aldre dar, Dnr 2012-000195.730

SN§5

Sammantradesprotokoll
2013-01-22
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Juslerandes signatur GJ .Ordfiirandes signalu,- ~ .

Arendet utgar,

Individ och Familjeomsorgen (IFO) omorganisation - 2012, Dnr 2012-000189.750
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Justerandes signatur .

Tackar for redovisningen.

Socialnamndens beslut

Vid arbetsplatstraff (APT) 2013-01-09 diskuterades fragorna fran revisionsrapporten.
De papekande i rapporten som diskuterades vid motet beror delaktighet, artityder,
varderingsfragor, art ta tillvara varandras erfarenheter. Arbetsgruppen sager art de
kanner sig trygga med varandra. Samtliga narvarande sjukskoterskor framforde art de
nu vill Iagga den har undersokningen bakom sig och arbeta framat med sin
arbetsmiljo.

Medicinskt ansvarig sjukskoterska (MAS) foredrar arendet muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelse Slutrapport av atgarder relaterade till revisionsrapport
arbetsmiljoenkatfran september manad 2011.

Revisionsrapport - Sjukskdterskeorganisationen, Dnr 2012-000047.730

SN §7

Sammantradesprotokoll
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Justerandes siqnatur <1 .Ordforandes siqnatur. ~ .

Expedierad: Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter

Tar del av informationen och beslutar att ta med sig tankarna till de politiska
grupperna. Fragan kommer att aterupptas pa nastkommande namnd mote i februari.

Socialnamndens beslut

Socialnamnden har att ta stallning till vilka verksamheter som skall inrymmas i
Hagalids lokaler da alIt aldreboende flyttas till Edsgardet efter planerad
ombyggnation. Se tjansteskrivelse Hagalid Framtidens verksamhet ifastigheten
daterad 2013-01-03.

Beslut ar antagna att Dals-Eds kommun skall ha ett sarskilt boende och det skall vara
pa Edsgardet. Dar planerar man aven att; hemvard, hemsjukvard och kommunrehab
skall vara lokaliserade - syftet ar en maximal samverkan inom aldreomsorgen. Beslut
finns pa att Hagalid skall omvandlas helt eller delvis till ett Trygghetsboende.

Fcrvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Framtidens Hagalid., Dnr 2013-000009.730

SN §8

Sammantradesprotokoll
2013-01-22

Dals-Eds kommun
alnarnnden



10(14)······1··············
Justerandes signaturOrdforandes siqnatur. lJ .

Arendet utgar. Beslut kommer attt fattas pa nasta namndsmote i februari.

Boendeplatser iildreomsorgen 2013, Dnr 2013-000010.730

SN §9
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Justerandes signatur .

Expedierad: USD's alkoholhandlaggare, Yvonne Pettersson

Ordforandes siqnatur...... ~ ........

Ge ansvarig handlaggare i uppdrag att vidarebefordra beslut till berorda parter.

Beviljar Carl-Anthon Ostberg, styrelseledamot i Eds Bowlinghall AB orgnr 556889-
6657, stadigvarande till stand att servera: starkol, yin, annan jast alkoholdryck samt
spritdrycker till allmanheten i Eds Bowlinghall. Servering far ske aret runt mellan kl
11:00 till kl 01 :00 inom serveringslokalen samt pa uteservering, enligt 8 kap 2 §
alkohollagen.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut at att bevilja Carl-Anthon Ostberg, styrelseledamot i Eds
Bowlinghall AB orgnr 556889-6657, stadigvarande till stand att servera: starkol, yin,
annan jast alkoholdryck samt spritdrycker till allmanheten i Eds Bowlinghall.
Servering far ske aret runt mellan kill :00 till kl 01 :00 inom serveringslokalen samt
pa uteservering, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

Verksamheten skall bedrivas som tidigare, som bowlinghall med oppettider beroende
pa matcher och bokningar. Det kommer att serveras lunch och a la carte. For
ytterligare information se tjansteskrivelse fran Utveckling Socialtjansten i Dalsland
(USD) alkoholhandlaggare Yvonne Pettersson Anmalan om bolagsandring for Eds
Bowlinghall AB, Jordbrovagen 15, Ed daterad 2012-12-10.

Anmalan om andrade agarforhallanden avseende stadigvarande serveringstillstand
inkom 2012-11-20 fran Carl-Anthon Ostberg. Verksamheten galler omregistrering av
verksamheten fran enskild firma till aktiebolag.

Permanent serveringstillstand ior allmanheten - Eds Bowlinghall,
Dnr 2008-000110.702

SN § 10

Sammantradesprotokoll
2013-01-22
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Juslerandes signalur Cf .Ordforandes signalur (.y .
Expedierad: USD's alkoholhandlaggare, Yvonne Pettersson

Ge ansvarig handlaggare iuppdrag att vidarebefordra beslut till berorda parter.

Beviljar Samer Daher, styrelseledamot i Restaurant Lilla Lee AB orgnr 556900-5258,
stadigvarande tillstand att servera: starkol, yin, annan jast alkoholdryck samt
spritdrycker till allmanheten i Restaurant Lilla Lee. Servering tar ske aret runt mellan
kl 11:00 till kl 01:00 inom serveringslokalen samt pa uteservering, enligt 8 kap 2 §
alkohollagen.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att bevilja Samer Daher, styrelseledamot i Restaurant Lilla Lee
AB orgnr 556900-5258, stadigvarande tillstand att servera: starkol, yin, annan jast
alkoholdryck samt spritdrycker till allmanheten i Restaurant Lilla Lee. Servering tar
ske aret runt mellan kIll :00 till kl 01:00 inom serveringslokalen samt pfl
uteservering, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

Verksamheten skall bedrivas som tidigare med luncher, pizza, ala carte-menyer och
sallader. For ytterligare information se tjansteskrivelse fran Utveckling Socialtjansten
i Dalsland (USD) alkoholhandlaggare Yvonne Pettersson Anmalan om andrade
agarforhallandenfor Restaurang Lilla Lee, Sodra Moranvagen 64, Ed daterad 2012-
12-03.

Anmalan om andrade agarforhallanden avseende stadigvarande serveringstillstand
inkom 2012-11-15 fran Samer Daher. Verksamheten galler omregistrering av
verksamheten fran enskild firma till aktiebolag.

Permanent serveringstillstand - Restaurang Lilla Lee, Dnr 2011-000101.702

SN § 11
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Juslerandes signatur ~ .OrdfOrandes signalur ~ .

Expedierad: Hemvardens enhetschef, Kristina Lignell

Tar del av informationen och beslutar om en uppfoljning pa majmanads namndmote,

Socialnamndens beslut

Namnden fattade beslut i oktober 2012 (SN§109) om att dagverksamheten Glantan
skulle tillfalligt stangas under ombyggnadstiden pa Edsgardets aldreboende.
Hemvardens enhetschef tick i uppdrag att fortsatta bedriva verksamheten under andra
former och pa dagens namndmote informerades namnden om att Glantan kommer att
forlaggas pa Linden's trygghetsboende under Edsgardets ombyggnadstiden.

Hemvardens enhetschef Kristina Lignell och Glantans personal; Carina Hjelm samt
Kerstin Molander, foredrar arendet muntligt.

Dagverksamheten - GUintan, Dnr 2012-000151. 730

SN § 12
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Juslerandes siqnatur ........q..........,Ordforandes S;gnOIU'", .."?...."

Ovrigt

Rapport
Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende -
20130102

Statistik
Individ- och familjeomsorgen - december 2012
Belaggningsstatistik Edsgardet - december 2012
Belaggningsstatistik Hagalid - december 2012

Meddelanden, Dnr 6459

SN § 13
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