DALS-EDS KOMMUN

Sammantradesprotokoll

Socia Inarnnden

2013-02-19

Plats och tid

Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 19 februar 2013 kl 08:30 - 12:00

Beslutande

Kenneth Gustavsson (c) ordf
Yvonne Simonsson (s) vice ordf
Britt-Marie Johansson (m)
Ake Jansson (c)
Eva A Johansson (c)
Carina Halmberg (s)

Ovriga
narvaraude

Gunilla Bengtsdotter, forvaltn.chef
Mette Glesaen, sekreterare
Jonas Magnusson, forvaltningsekonom §§ 16 - 19
Ingela Brink Gullin, enhetschefIFO §§ 21 - 24

Justerande

Ake Jansson

Plats och tid
{"orjustering

Socialkontoret onsdag 20 februari 2013

Paragrafer

15 - 26

Underskrifter
Sekreterare

Ordforande

00(-· -

Justerande

ANSLAGSBEVIS Socialnamndens prot ar justerat

Tillkiinnagesgenom anslag.

Sammantrade:
Anslaget satts upp:
Anslaget tas ned:

Underskrift

2013-02-19
2013-02-20
2013-03-14

Eds kommun
alnamnden

Sammantradesprotokoll

2013-02-19

SN§ 15
Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid f"orjustering, Dnr 6530
Forslag till dagordning f6religger.

Socialnamnden godkanner dagordningen.

Ordforandes signatur

.

.

Justerandes slgnatur ..
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r
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Oals-Eds kommun

lnamnden

SN§ 16
Bokslut 2012, Dnr 2012-000194.042
Forvaltningsekonom Jonas Magnusson informerar arendet muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelse Arsredovisning 2012 namnd till KF datumstamplad
2013-02-19.
Forvaltningen har sammanstallt och analyserat utfallet av 2012 ars verksamhet.

Socialnamndens beslut
Tar del av informationen och tackar for redovisningen.
Tagit del av tjansteskrivelse Arsredovisning 2012 namnd till KF datumstiimplad
2013-02-19 och godkanner den.

Expedierad: KSAU
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson

Ordforandes signatur

.

Justerandes signatur
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SN§ 17
Budgetuppfdljning 2013, Dnr 2013-000006.042
Forvaltningsekcnom Jonas Magnusson informerar arendet muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelse Budgetuppfoljning daterad 2013-02-14.

ar

Infer
2013 var budgeten i balans aven om det fanns uppdrag som ej blivit
genomforda, arbete med dessa ar nu igang.
Redovisning enligt foljande;
• pa IFO verksamheten ligger ett sparkrav om 1,5 mkr for vilket det tagits fram
ett atgards paket.
• pa hemvarden finns ett uppdrag att minska kostnadema med 1,4 mkr vilket
bland annat skall ske genom planeringsverktyget Laps.care,
• samtliga sarskilda boendeplatser skulle vara forflyttade till Hagalid. Av olika
anledningar sa har inte detta blivit verkstallt enligt plan utan komrner troligen
att vara fullt genomfort under slutet av mars.
• loom LSS inkomrner det flertalet ansokningar om forlangd skolbamomsorg
(FSO), vilket det inte finns utrymrne for i budgeten.
Att redan nu faststalla en prognos for arets utfall ar osakert da underlaget for att dra
nagra slutsatser ar marginellt. Daremot kan man konstatera att det komrner kravas
bade hart och malmedvetet arbete fran bade namnd och forvaltning for att kunna
hantera arets ekonomiska utmaning.

Soeialnamndens beslut
Tackar for redovisningen.
Ge i forvaltningen i uppdrag att sammanstalla nyalkomrnande LSS behov och gora en
kostnadssammanstallning for nastkommande halvar, inklusive konsekvensbeskrivningar om detta skall utforas inom befintlig budget.
Ett beslutsunderlag for eventuellt askande av medel fran kommunstyrelsen (KS) skall
presenteras till nastkommande namndsmote i mars.

Expedierad: Forvaltningschef
KSAU

Gunilla Bengtsdotter

p.: .
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SN§ 18
Intern kontroll2012, Dnr 2013-000026.700
Forvaltningsekonom Jonas Magnusson informerar arendet muntligt och skriftligt.
Varje enskild namnd ansvarar for att intern kontroll sker inom namndens
verksamhetsomrade. Se tjansteskrivelse Internkontrollplan 2012 - uppfoljning
datumstamplad 2013-02-18.

Socialnamndens beslut
Tar del av informationen och godkanner lnternkontrollplan 2012 - uppfoljning
datumstamplad 2013-02-18.

Expedierad: KSAU
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson

Ordtorandes signatur

.

Justerandes signatur
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SN§ 19
Riktlinjer - Fonder, Dnr 2010-000161.046
Forvaltningsekonom Jonas Magnusson informerar arendet muntligt oeh skriftligt.
Kommunstyrelsen (KS) gay som forslag att permutera alla kommunens fonder oeh
bara ha en gemensam fond i hela kommunen. Detta forslag expedierades till
kommunens samtliga namnder med uppmaning att ge synpunkter pa forslaget.
Se tjansteskrivelse Fonder daterad 2013-02-14.
Begar man permutation av fondema oeh slar ihop samtliga fonder till en som
eventuellt kan bara namnet "Dals-Eds omsorgsfond". Fonden den kan rikta sig till
boende oeh personal inom omsorgen i Dals-Eds kommun'.
Till beslutsorgan foreslas fOljande: En beredande grupp tillsatts bestaende av
socialnamndens au, en foretradare fran KPR oeh en foretradare for personalen. Beslut
tas efter beredning i socialnamnden,
Forslag gallande avkastningen sa delas det arligen ut 20 OOOkroeh om avkastningen
understiger 20 000 kr rar det tas av kapitalet sa att den arliga utdelningen uppgar till
20 000 kr. Kommunen star for forvaltningskoatnadema for namnden sa att de pengar
som eventuellt skanks till fonden gar oavkortat till fondens syfte.
For att kunna starta upp fonden pa ett bra san sa foreslas att kommunstyrelsen gar in
med ett bidrag om 20 000 kr till framtagande av material i syfte att upplysa
allmanheten om fondens existens.

Socialnamndens beslut
Ger forslag till kommunstyrelsen (KS) att begara permutation oeh sla ihop fonder till
en gemensam fond i enlighet med forslaget i tjansteskrivelse Fonder daterad
2013-02-14. Beslutsfattare bestar av; socialnamnden au, en foretradare fran KPR samt
en foretradare for personal. Efter beredning tas beslut i socialnamnden.
Forslag pa arlig utdelning ar 20 OOOkr.
KS gar in med ett bidrag pa 20 OOOkrfor uppstart av fonden i syfte att informera
allmanheten om den nya fonden.
Expedierad: KSAU
1

Fortydligande: boende och personal inom sarskilt boende. Personal och personer som ar inskrivna i hernvarden samt
boende och personal och boende inom LSS (enbart boende inte andra insatser)
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atnamnden

SN§20
Boendeplatser ildreomsorgen 2013, Dnr 2013-000010.730
Utifran diskussioner som forts med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i
samband med ett styrgruppsmote den 18 december 2012 framkom funderingar kring
antalet aldreboendeplatser inom kommunen.

Socialnimndens beslut
Socialnamnden hanvisar till tidigare utredningar och demografi kurvor tillsammans
med nuvarande tryck inom aldreomsorgens sarskilda boendeplatser och kvarstar
darmed med sitt beslut om behov av totalt 60 sarskilda boendeplatser. Dessa
bondeplatser beraknas tas i bruk efter
2015, dvs nar ombyggnaden av Edsgardets
aldreboende planeras vara klar.

ar

Expedierad: KSAU
SN ledningsgrupp

lOrdforandes signatur
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SN§21
Flytt av Individ och Familje Omsorgen (IFO), Dnr 2013-000027.750
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter och enhetschef IFO Ingela Brink Gullin
foredrar arendet muntligt.
Information vidrorande flytt och organisationsforandringar

delges namnden.

Soeialnamndens beslut
Tackar tor informationen och ser fram emot ett beslutsunderlag innefattande
organisationsforandringar till nastkommande namndsmote i mars.

Expedierad: Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
IFO chef, Ingela Brink Gullin

Ordforandes signatur
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Justerandes signatur
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SN§22
Gemensamt barnfdrhdrsrum, Dnr 2013-000029.750
Bam under 15 ar som har bevittnat eller utsatts for vald i Dalsland tar aka till
Trollhattan eller Karlstad for att forhoras pa det Bamahus som finns dar. Restiden for
barnforhorsledaren blir i basta fall tre timmar. Alliogistik for barnforhorsledaren
forsvaras da forhor med vardnadshavare bor ske omgaende efter barnforhoret,
Ett dilemma for barnforhorsledarna i Dalsland ar att fa tillgang till barnforhorsrummet
i belaget i Trollhattan, vilket fordrojer polisutredningen som i sin tur uppehaller
socialtjanstens barnavardsutredningar.
Det ar av stor vikt att polisens och socialtjanstens utredningsforfarande kan
genomforas smidigt utan drojsmal utifran bamets basta. Vard-och omsorgsnamnden i
Amal har ansokt om medel till den tekniska utrustning som kravs for ett barnforhor
och Lansstyrelsen i Vastra Gotaland har beviljat medel till ett barnforhorsrum i Amftls
kommun.
De ekonomiska konsekvensema for Dals-Eds kommun blir foljande:
• 20 OOOkrfor hyral ar samt 1 OOOkrper ar for forbrukningsartiklar
• en engangskostnad for inkop av inventarier pa 100 OOOkrdelat pa fem (dvs
20000kr)
Se tjansteskrivelse Gemensamt barnforhorsrum daterad 2013-01-07.

Soeialnamnden beslut
Socialnamnden beviljar ett arligt anslag pa 25 OOOkr/ar for hyra samt
forbrukningsmaterial och en engangssumman for inkop av inventarier pa 20 OOOkrtill
barnforhorsrummet i Amals kommun.

Expedierad: Fcrvaltningschef Gunilla Bengtsdotter
Porvaltningsekonom, Jonas Magnusson

Ordforandes signatur
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SN§23

Information verksamhetsansvariga 2013, Dnr 2013-000002.700
Enhetschef'for Individ och Familje Omsorgen (IFO) Ingela Brink Gullin foredrar
arendet muntligt.
IFO's enhetschef informerar om verksamheten.

Seeialnamnden beslut
Tackar fOr informationen.

OrdfOrandes siqnatur

~

•...•••.

Justerandes siqnatur

..••~

.....•.....
10(13)

Sammantradesprotokoll

2013-02-19

SN§24
Forfragan om intresse av gemensam secialjour i Fyrbodal, Dnr 2010-000152.700
Enhetschef for Individ och Familje Omsorgen (IFO) Ingela Brink Gullin foredrar
arendet muntligt och skriftligt. Se tjansteskrivelse daterad 2013-02-18.
Forslag till beslut ar att den s k Lathunden - socialnamndens i Uddevallas
delegeringsordning for kommungemensam socialjour - inkorporeras i nuvarande
delegationsordning for Socialforvaltningen i Dals-Eds kommun. Se Lathund med utdrag

Uddevalla kommun, socialnamndens delegeringsordningfor kommungemensam
socialjour daterad 2013-01-18.

Soeialnamnden beslut
Beslutar enligt beslutsforslag enligt ovan med tillagget art i delegationsordningen skall
aven vice ordforande vara beslutsfattande vid franvaro av ordforande i forekommande
fall.

Expedierad: Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdorter

Ordforandes signatur
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SN§25
>

Regional bandlingsplan

lor de mest sjuka iildre, Dnr 2013-000031.730

Arendet utgar i avvaktan pa ytterligare information fran Fyrbodals kommunalforbund
i en tolkningsfraga,

Expedierad: KSAU
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SN§26
Meddelaoden, Dnr 6531
Statistik
Individ- oeh familjeomsorgen - januari 2013
Belaggningsstatistik Edsgardet - januari 2013
Belaggningsstatistik Hagalid - januari 2013

Rapport
Korttidsbelaggning oeh ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende 20130104

Ovrigt
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