DALS-EDS KOMMUN

Sammantradesprotokoll

socralnamnden

2013-03-21

Plats och tid

Kommunkontoret, Stora Lee torsdagen 21 mars 2013 kl 08:30 - 11:00

Beslutande

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

Ovriga
narvarande

Mette Glesaen, sekreterare
Jonas Magnusson, fbrvaltningsekonom § 29
Ingela Brink Gullin, enhetschef IFO § 31

Justerande

Yvonne Simonsson

Plats och tid
ror justering

Socialkontoret mandag 25 mars 2013

Paragrafer

28 - 33

Underskrifter
Sekreterare

Ordforande

Justerande

ANSLAGSBEVIS
Sammantrade:
AnsJaget satts upp:
AnsJaget tas ned:

Socialnamndens prot ar justerat

2013-03-21
2013-03-25
2013-04-16

Tillkiinnagesgenomanslag.

Sammantradesprotokoll
2013-03-21

lnamnden

SN §28
Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid for justering, Dnr 6626
Forslag till dagordning foreligger.

Socialnamnden godkanner dagordningen.
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SN §29
BudgetuppfOljning

2013, Dnr 2013-000006.42

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson informerar arendet muntligt oeh skriftligt.
Prognosen for 2013 ar i dagslaget ett underskott pa 3 mkr. Se tjansteskrivelse
Budgetuppfoljning daterad 2013-03-11.
Dar det inom verksamheten LSS (Lagen om stod oeh service) tillkommit nya uppdrag
som FSO (forlangd skolbarnomsorg) oeh okade kostnader pa Timmergardens boende.
Kostnaden for att verkstalla FSO insatsen uppskattas ligga pa 1 miljon krl arsbasis. Pa
Timmergarden har antalet boenden oeh vardtyngd okat, vilket ger en prognostiserad
okad kostnad pa eirka 700000 kr. Inom IFO (Individ oeh familjeomsorgen)
verksamheten ar det svart att gora en prognos da atgardspaketet for att stavja
kostnaderna inte ar antaget annu. Fragan ar vilka effekter som kan vantas angaende ett
atgardspaket. Ett underskott pa minst 1 mkr kan man rakna med om atgardspaketet
antas oeh far omedelbar verkan. I aldreomsorgens verksamhet finns en viss yarning
for hyreskostnader som tillkommer i oeh med mogelproblematiken i Hagalids lokaler
samt fordyrandet av ordningsstallandet av de temporara lokalerna pa Hagalid. Enligt
kommunens exploateringskoordinator kommer det inte att stoppa med de 50 000 kr
som tidigare varnats for. Prognos 100000 Kr.

Socialnamndens beslut
Da namnden inte har medel att inom sin befintliga ram tacka underskottet for LSS
verksamheten, ges forvaltningschefen i uppdrag att ta med sig LSS underskott,
innehallande FSO samt Timmergarden, till kommunehefen for dialog.
Socialnamnden ser allvarligt pa IFO's underskott pa 1 miljon oeh invantar efterfragad
utredning rorande IFO organisationen, som kommer presenteras pa nastkommande
mote i april. En dialog med kommunstyrelsen (KS) skall inledas.
Angaende iordningsstallandet av lokaler inom aldreomsorgen sa ges
forvaltningsekonom i uppdrag att undersoka orsak oeh ansvar till dessa
kostnadsokningar. I samband med inforandet av nyekelfri hemtjanst bor andra
kontrakt rorande bland annat mobipen att ses over.
Ovriga verksamheter foljer verksamhetsplanen.

Expedierad: Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
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SN §30
Verksamhetsberattelse fran USD alkoholhandHiggare 2012, Dnr 2013-000047.702
USD's (Utveekling Socialtjansten Dalsland) alkoholhandlaggare
har inkommit med verksamhetsberattelse.

Yvonne Pettersson

Under 2012 ars verksamhet har det totalt inkommit; 28 nyansokningar om
stadigvarande serveringstillstand oeh 60 utredningar om tillfalligt serveringstillstand.
Gallande aterkallelser av till stand har det varit 13 styeken varierat pa olika grunder.
Utover handlaggningsarenden har 87 kontroller genomforts pa olika serveringsstallen.
Aven 47 tillsynsbesok for folkol oeh 54 tillsynsbesok avseende tobaksforsaljning har
gjorts under 2012.
For mer detaljerad information tjansteskrivelse Alkoholhandlaggning datumstamplad
2013-02-22.

Socialnamndens beslut
Tagit del av tjansteskrivelse Alkoholhandlaggning datumstamplad
2013-02-22 oeh godkanner den.

Expedierad: USD's alkoholhandlaggare,

Yvonne Pettersson
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SN §31
Socialpsykiatri - remissutredning, Dnr 2013-000025.750
Arendet foredras av IFO's (Individ och familjeomsorgen) enhetshefIngela
Gullin muntligt.

Brink

Se remissvar Remissvar pa forslag gallande omorganisering inom IFO daterad 201302-28, mailsvar fnm Kommunal daterad 2013-02-27, Personal i stodverksamheten
stamplad 2013-02-26, Synpunkter efter genomlasning/diskussion med arbetsgruppen
inom IFO i DaIs-Ed daterad 2013-02-05, Synpunkter pa utredning rorande
kommunens verksamhetsomrade Socialpsykiatri daterad 2013-02-25, Remissvar fran
Vision daterad 2013-02-25.
Namnden tar del av redovisningen.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden ger fcredragama i uppdrag att bereda arendet ytterligare. Namnden
efterfragar en kostnadsanalys for delar av remissvaren som innebar utokning av
verksamheten.
Socialnamnden efterfragar ett forslag i enlighet med budget och personalbilaga,
innehallande konsekvensbeskrivningar for verksamheten.
Forslaget redovisas pa nastkommande namndsmote i april.
Socialnamnden bjuder in kommunstyrelsen (KS) till dialogmote innan namndens
mote i april.

Expedierad: Enhetschef IFO, Ingela Brink Gullin
KS
Ordf6randes signatur
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SN §32
Vastbus riktlinjer ior familjebemsplaeerade barn oeb unga
Vastbus reviderade riktlinjer 2012*, Dnr 2012-000041
Kommunema och regionen i Vastra Gotaland har sedan ar 2005 gemensamma
riktlinjer "Vastbus riktlinjer", kring samverkan nar det galler insatser for bam och
unga med sammansatt social och psykiatrisk problematik. En oversyn av dessa
riktlinjer har gjorts och kompletterats med sarskilda riktlinjer gallande samverkan
kring familjehemsplacerade bam.
Direktionen i Fyrbodals kommunalforbund rekommenderar medlemskommunema att
anta Vastbus reviderade riktlinjer samt Vastbus riktlinjer for familjehemsplacerade
bam. Se Vastbus riktlinjerfor familjehemsplacerade barn och unga samt
Vastbus reviderade riktlinjer 2012* datumstamplade 2013-02-26.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden antar Vastbus riktlinjerfor familjehemsplacerade barn och unga samt
Vastbusreviderade riktlinjer 2012* datumstamplade 2013-02-26.

Expedierad: Fyrbodals kommunalforbund
EnhetschefIFO, Ingela Brink Gullin
KS (ko
unstyrelsen)
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SN §33
Meddelanden, Dnr 6627
Statistik

Individ- och familjeomsorgen - februari 2013
Belaggningsstatistik Edsgardet - februari 2013
Belaggningsstatistik Hagalid - februari 2013

Rapport

Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende 20130305

Ovrigt
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