Sammantradesprotokoll

DALS-EDS KOMMUN

Socialnamnden

2013-04-24

Plats och tid

Utvecklingscentret; Bla hallen, onsdagen 24 april 2013 kl13:00 - 17:30

Beslutande

Kenneth Gustavsson (c) ordf
Yvonne Simonsson (s) vice ordf
Britt-Marie Johansson (m)
Ake Jansson (c)
Gun Holmqvist (kd) §§ 35-37,42-45
Carina Halmberg (s) ej § 42 pga jav

Ovriga
narvara
nde

Gunilla Bengtsdotter, forvaltn.chef
Mette Glesaen, sekreterare
Jonas Magnusson, forvaltningsekonom §§ 36 - 37,43
Ingela Brink Gullin, enhetschefIFO §§ 38, 40
Sandra Jillnevik, socialsekreterare IFO § 40

Justerande

Britt-Marie Johansson

Plats och tid
("orjustering

Socialkontoret mandagen 29 april 2013

Paragrafer

35 - 45

Underskrifter
Sekreterare

Ordforande

Justerande

ANSLAGSBEVIS Socialniimndens prot iir justerat

Tillkannages genom anslag.

Sammantriide:
Anslaget siitts upp:
Anslaget tas ned:

Underskrift

2013-04-24
2013-04-29
2013-05-21

Sammantradesprotokoll
2013-04-24

Dals-Eds kommun
Socialnamnden

SN §35
Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid lOr justering, Dnr 6738
Forslag till dagordning foreligger.

Socialnamnden godkanner dagordningen.

Ordforandes signatur

.

Justerandes siqnatur ..
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SN §36
Budgetuppfdlining

2013, Dnr 2013-000006.042

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelse Budgetuppfoljning datumstamplad 2013-04-22.
Forslag till beslut ar bland annat att; ta fram underlag till atgarder fran
forvaltningsledningen for att elimineralminska underskott och aska medel hos
Kommunstyrelsen (KS) med anledning av att Hagalids kostnader blivit fordyrade med
anledning av att bada avdelningarna varit oppna, dvs bade Edsgardet och Hagalid.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden tar del av prognosen for 2013 och lamnar foljande uppdrag:
Forvaltningsledningen bor skyndsamt ta fram underlag for atgarder for att
elimineralminska underskottet. Atgarderna skall kompletteras med konsekvensanalyser samt tidsplaner for nar dessa kan sattas in. Om mojligt skall forslag
presenteras pa nastkommande namndsmote, annars under juni manad med
aterkoppling i maj.
Enhetschefen for LSS uppdras att inkomma med redovisning angaende hur arbetet
fortloper med att verkstalla behovet av Forlangd skolbarn omsorg (FSO). Namnden
vill sarskilt poangtera vikten av att undersoka mojligheten att kunna losa detta pa
hemmaplan och da garna i samarbete med FOKUS forvaltningen. Redovisning
forvantas ske pa nastkommande namndmote i maj.
Till foljd av det prognostiserade underskottet uppmanas forvaltningschef att enligt
kommunens styrprinciper ombesorja den dialog som ar nodvandig med
kommunchefen.
Socialnamnden askar med denna skrivelse kompensation fran KS for de fordyrande
kostnader som uppstatt gallande etableringen av lokaler pa Hagalid, det vill saga
230000 kr.

Expedierad: KSAU
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
EnhetschefLSS, Asa Karlsson
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SN §37
Intern kontro1l2013, Dnr 2013-000065.700
Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelse Internkontrollplan datumstamplad 2013-04-22.
Arligen ansvarar varje enskild namnd inom kommunen for att en intern kontroll sker
inom respektive namnds verksamhetsomrade.
Forslag till beslut ar att namnden godkanner planen.

Socialnamndens beslut
Tar del av informationen och godkanner Internkontrollplan datumstamplad
2013-04-22.

Expedierad: KSAU
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
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SN §38
Omfdrdelning av medel, Dnr 2013-000063.750
Enhetschef for Individ och Familje Omsorgen (IFO) Ingela Brink Gullin foredrar
arendet muntligt och skriftligt. Se tjansteskrivelse Omfordelning av medel daterad
2013-02-20.
Allt fler ungdomar blir arbetslosa och i nuvarande arbetsmarknadslage finns en stor
risk att allt fler blir langtidsarbetslosa, Manga av kommunens ungdomar har ingen
ersattning fran a-kassan da man inte arbetat tillrackligt lange for att fa ersattning eller
att man valt att inte vara med i a-kassan, Arbetsformedlingen har varit pa ett av
kommunstyrelsens moten och redogjort for mojligheten att Ia anstallningsstod,
Forslag till beslut ar att avsatta 200000 kr fran budget forsorjningsstod till
arbetsmarknadsenheten for att kunna anstalla ungdomar med hjalp av anstallningsstod
fran arbetsformedlingen.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden avsatter 200000 kr fran budget (forsorjningsstod) till
arbetsmarknadsenheten for att eventuellt kunna anstalla ungdomar med hjalp av
anstallningsstod fran arbetsformedlingen.
Pengama i fraga skall oronmarkas i IFO's budget och rekvireras i efterhand mot
kostnadsunderlag fran arbetsmarknadsenheten.

Expedierad: KSAU
EnhetschefIFO, Ingela Brink Gullin
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
Arbets arknadschef, Magnus Akesson
Justerandes siqnatur
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SN §39
Socialpsykiatri - remissutredning, Dnr 2013-000025.750
Arendet utgar oeh aterupptas pa nastkommande namndmote imaj manad.
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SN §40
IFO omorganisationen inkluderad social psykiatrin, Dnr 2013-000059.750
Enhetschef for lndivid och Familje Omsorgen (IFO) lngela Brink Gullin och
socialsekreterare Sandra Jillnevik foredrar arendet muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelser; Forslag loch Forslag 2 samt IFO organisationen 2013 samtliga
daterade 2013-04-05.
Forandringen bestar i stora drag av att sla samman lFO samt Socialpsykiatrin till en
gemensam verksamhet. Syftet ar art strukturera och organisera organisationen till en
Iangsiktig hallbar verksamhet som rnedfor kontinuitet for klienter, deltagare och
personal. Bada forslagen foresprakar en sammanslagning, det vill saga en gemensam
verksamhet. Det som bland annat skiljer de bada forslagen at ar art Forslag 1 vill
omvandla tjanster och Forslag 2 vill utoka tjanster.
Forslag till beslut ar art; anta Forslag 2. Det vill saga; satta stopp for konsultuppdrag
samt aska medel fran Kommunfullmaktige om en utokad ram for den nya lFO
verksamheten.
Socialnamndens beslut
Antar Forslag 2, det vill saga;
• behalla forebyggande verksamheten (familjegruppen)
• utoka personalbemanningen med 1,16 arsarbetare for art den nya
verksamheten skall kunna bli mer effektiv och kvalitetssakra handlaggningen.
Ge fcrvaltningschefen i uppdrag art ytterligare undersoka och utreda behovet av l:e
socialsekreterare alternativt socialsekreterare med utokad delegationsratt.
Ger forvaltningschefen i uppdrag art aska medel for 1,16 arsarbetare till en kostnad av
580 tkr.
Enhetschef lFO ges iuppdrag art ge en kontinuerlig fortlopande uppfoljning till
SNAU varje manad pa hur verksamheten foljer uppsatt plan och verkstallighet.
Enhetschef lFO ges i uppdrag art ge en skriftlig kontinuerlig fortlopande uppfoljning
till KSAU kvartalsvis pa hur verksamheten foljer uppsatt plan och verkstallighet.
Expedierad: KSAU
Enhetschef lFO, lngela Brink Gullin
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
Ordforandes signatu'-........
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SN§41
Revidering av Delegationsordning, Dnr 2013-000064.750
Arendet utgar och tas upp pa nastkommande namndmote imaj manad.
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SN §42
Ansdkan om tillstand enligt 8 kap 2 § alkohoUagen (2010:1622) fOr servering av
alkoholdrycker, Dnr 2013-000040

USD's (Utveckling Socialtjansten Dalsland) alkoholhandlaggare Yvonne Pettersson
foredrar arendet skriftligt. Se tjansteskrivelse Ansokan om stadigvarande
serveringstillstand att servera alkoholdrycker till allmanheten vid Nossemarks Cafe,
Nossemark Strand 640, Ed daterad 2013-02-25.

USD's alkoholhandlaggare foreslar att socialnamnden i Dals Eds kommun beviljar
Maria Andersson med firma Nossemarks cafe', orgnr 691224-5567, stadigvarande
tillstand att fa servera; starkol, yin, annan jast alkoholdryck samt spritdrycker till
allmanheten i Nossemarks Cafe, Nossemark Strand 640, Ed. Serveringen foreslas fa
ske arligen mellan april- september, under serveringstiden kl 11.00-01.00, enligt 8
kap 2 § alkohollagen.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden i Dals-Eds kommun beviljar Maria Andersson med firma Nossemarks
cafe', orgnr 691224-5567, stadigvarande tillstand att fa servera; starkol, yin, annan
jast alkoholdryck samt spritdrycker till allmanheten vid Nossemarks Cafe, enligt 8 kap
2 § alkohollagen.
Serveringen far ske arligen mellan april - september, mellan klockslagen 11:00-01:00.
Ge USD's alkoholhandlaggare i uppdrag att vidarebefordra beslutet till berorda parter.

Expedierad: USD's alkoholhandlaggare, Yvonne Pettersson
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SN §43
Budget 2014, Dnr 2013-000078.041
Fcrvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelse Budget 2014 datumstamplad 2013-04-22.
Kommunstyrelsen (KS) har lamnat en remiss pa budgetforslag till kommunens
samtliga namnder. Budgetforslaget for socialnamnden ar att 2013 ars budget raknas
upp med 2,5 mkr pa driftbudgeten. Det tillfors 881 tkr for demografiska forandringar.
Anslaget for investeringar
2014 ligger pa samma niva som namnden fatt under ett
flertal
dvs 350 tkr.

ar,

ar

Forslag till beslut ar bland annat att godkanna forslag pa preliminara taxor och
avgifter for ar 2014 samt aska ytterligare 4,7 mkr.

Socialnamndens beslut
Staller sig bakom tjansteskrivelse Budget 2014 datumstamplad 2013-04-22 inkluderad
forslag pa preliminara taxor och avgifter for ar2014.
Remissvar till kommunstyrelsen (KS) ar att socialnamnden anser att KS bor tillfora
namnden ytterliggare medel for foljande punkter:
• Okade kostnader inom LSS verksamheten gallande FSO - uppskattad kostnad
1,5 mkr
• Okade personalbehov pa grund av overbelastade chefstjanster (hogst 30
understallda/chef), Behovet for att kunna verkstalla kommunledningens mal
motsvarar 2 tjanster - kostnad 1,4 mkr.
• Socialstyrelsens nya regler angaende bistand och bemanning pa sarskilt
boende kommer troligen att :fa konsekvenser kostnadsmassigt for
socialnamnden, Formodligen kommer det att behovas ytterliggare bemanning
pa boendet, i vilken omfattning ar ovisst men kostnaden uppskattas till 1,5
mkr. Dartill kommer det att behovas ytterliggare 0,5 bistandshandlaggare pa
grund av socialstyrelsens nya palagor gallande bistandsbedomning i sarskilt
boende - kostnad 270 000 kr.
Totalt askar socialnamnden att ytterliggare 4,7 mkr skall tillforas namnden jamfort
med vad som foreslagits i budgetram for 2014.

ar

Expedierad: KSAU
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
Forvaltni schef, Gunilla Bengtsdotter
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SN §44
Ovriga frigor
- Gun Holmqvist (kd) fragar vilken palliativ yard vi kan erbjuda i kommunen.
Kenneth Gustavsson (e) svarar att kommunen kan bland annat erbjuda yard pa
hemmaplan eller korttidsboende.

Gun Holmqvist (kd) fragar om det finns nagra faststallda riktlinjer gallande
flaggning nar nagon avlidit pa sarskilt boende i kommunen.
Kenneth Gustavsson (e) svarar att det inte ar en politisk fraga utan det ligger pa
enhetsehef for det sarskilda boendet att fatta riktlinjer for flaggning.

Gun Holmqvist (kd) har tre fragor angaende Edsgardets framtid; Vad har hant?
Varfor vet vi sa lite i dag? Kan vi baeka i proeessen?
Kenneth Gustavsson (e) svarar att pa grund av den kalla vinter vi haft har det varit
problem med att grava i baeken for att kunna plaeera det alternativa korttidsboendet
(modulerna). Kommunens ekonomiavdelning har inte haft utrymme att traffa
representanter fran Riksbyggen som var planerat i mars, men nytt mote ar inplanerat i
maj.

Gun Holmqvist (kd) oeh Carina Halmberg (s) fragar om det finns riktlinjer
angaende hygien i varden.
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter svarar att hon kommer ta med sig fragan oeh ta
upp det pa nasta ledningsmote som socialforvaltningen har.
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SN §45
Meddelanden,

Dnr 6739

Statistik

Individ- oeh familjeomsorgen - mars 2013
Belaggningsstatistik Edsgardet - mars 2013
Belaggningsstatistik Hagalid - mars 2013

Rapport

Korttidsbelaggning oeh ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende 20130402

Ovrigt
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