DALS-EDS KOMMUN
Soclalnarnnden

Plats och tid

Kommunkontoret,

Beslutande

Kenneth Gustavsson (c) ordf
Yvonne Simonsson (s) vice ordf
Britt-Marie Johansson (m)
Ake Jansson (c)
Gun Holmquist (kd)
Eva A Johansson (c) ej §§ 1-2
Carina Halmberg (s)

Ovriga
narvarande

Sammantradesprotokoll
2013-11-19

Stora Lee tisdag 19 november 2013 kl 08:30 - 11:00

Gunilla Bengtsdotter, forvaltn.chef
Mette Glesaen, sekreterare
Jonas Magnusson, forvaltn ekonom §§ 106 - 107
Claes Hellberg, koordinator § 109

Justerande

Gun Holmquist

Plats och tid
fOr justering

Socialkontoret mandagen 25 november 2013

Paragrafer

105 - 110

Underskrifter
Sekreterare

Ordforande

Justerande

ANSLAGSBEVIS
Sammantriide:
Anslaget satts upp:
Anslaget tas ned:

Socialniimndens prot iir justerat
2013-11-19
2013-11-25
2013-12-17

Tillkannages genom anslag.

UndeTsl&ift

Sammantradesprotokoll
2013-11-19

Dals-Eds kommun
Socialnamnden

SN § 105
Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid fdr justering, Dnr 7324
Forslag till dagordning foreligger.

Socialnamnden godkanner dagordningen.
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Sammantradesprotokoll

Dals-Eds kommun
Socialnamnden

2013-11-19

SN § 106
Budgetuppfoljning 2013, Dnr 2013-000006.042
Arendet foredras av forvaltnings ekonom Jonas Magnusson muntligt och skriftligt.
Prognosen for aret har forbattrats nagot beroende pelatt hemvarden forbattrat sitt
resultat markant,samt att Ionekostnaderna generellt blivit battre an forvantat. De
kvarstaende avvikelsema ar dock ett underskott pelLSS for FSO om 300 000 kr, IFO:s
sparbeting pel1,5 mkr har inte infriats samt att Ionekostnadema pelIFO ar hogre an
budget och att forsorjningsstodet har okat kraftigt.
Totalt ligger prognosen i dagslaget pa ett underskott om 2,9 mkr. For ytterligare
information se tjansteskrivelse Prognos 201310 daterad 2013-11-15.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden tar del av prognosen for 2013 och fortsatter arbetet att minska
kostnadema inom forvaltningen.
Socialnamnden och forvaltningen kommer aven framledes att aktivt jobba for att halla
nere kostnadema och om mojligt hitta fler atgarder.
Namnden ser positivt pelden atersokning av moms som forvaltningsekonomen gjort
vidrorande blockhyrning av hyresfastigheter.

Expedierad: KSAU
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
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SN § 107
Budget 2014, Dnr 2013-000078.042
Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt,
Budgetramen for ax 2014 har hojts till 100,9 mkr inkluderat kompensation for
forandringar i demografin samtidigt som ansvaret for Ionekostnader for
forvaltningsekonomen flyttats till en central ekonomifunktion som namnden inte har
kostnadsansvar for. Kommunledningen har samtidigt lagt ett anpassningskrav pa
namnden under 2014 om 200 OOOkrfor anpassning mot standard kostnader inom IFO.
For 2015 forvantas namnden hantera ytterligare anpassning till standardkostnadema
inom IFO om 2 mkr genom effekter av satsningen pa omorganisation av
verksarnheten. Se tjansteskrivelse Budget 2014 daterad 2013-11-14.
Socialnamndens beslut
Socialnamnden tar del av forslaget pa uppdelad budgetram 2014 och beslutar
foljande:
• Ge forvaltningsekonom i uppdrag att se over hur resursforstarkningen utifran
demografin for ar 2014 ar fordelad. Forvaltningsekonom Tari uppdrag att
uppratta en skrivelse at namnden dar forandringar av andel LSS insatser bor
komplettera demografin i resursfordelningssystemet.
• Netto har namnden 1,1 mkr ytterligare i ramtilldelning att hantera infor 2014.
Detta sker enligt foljande; LSS 650 OOOkr,IFO 200 OOOkroeh aldreomsorgen
250000 kr, namnden anser dock att hela anslaget pa 1,1 mkr harror till
aldreomsorgen. Namnden anser att man inte fatt nagra riktade medel for att
forstarka IFO organisationen under forsta halvaret 2014, detta enligt framstalld
oeh presenterad redovisning pa KSAU-info den 30 oktober. Darmed kan inte
socialnamnden besluta om en forstarkning av IFO organisationen for varen
2014. Om kommunledningen anser att en sadan satsning ar nodvandig, bor
oronmarkta medel bifogas utover faststalld ramtilldelning.
• Det utpekade anpassningskravet mot IFO med 200 OOOkrfor 2014 fran
kommunledningen laggs inte till det redan stora anpassningskravet pa 2,2 mkr
(SN§93 2013-10-22). Socialnamnden har redan givit i uppdrag till
verksamheten om anpassning motsvarande 2,2 milj kr for 2014. Uppdraget gays
i samband med att namnden tog beslut om ny IFO organisation (SN§40 201304-24).
• I ovrigt antar namnden den angivna budgetramen for 2014 enligt
tjansteskrivelse Budget 2014 daterad 2013-11-14.
Expedierad: KSAU
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
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SN § 108
Fdrslag till samverkansavtal familjeratt och familjehemsverksamhet som
forlaggs till Am~Uoch for kommunerna Dais-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Amal,
Dnr 2013-000172.750
Dalslandskommunema bildar en gemensam familjeratt oeh familjehemsenhet med
Amals kommun som huvudman enligt tjansreskrivelse Forslag till samverkansavtal
familjeratt ochfamiljehemsverksamhet som forlaggs till Amal ochfor kommunerna
Dais-Ed, Bengtsfors, Mellerud och Amal.
Nar det galler Familjeratten bemannas den med 2,5 handlaggare varav 0,5 tjanst
innefattar samordningsansvar for verksamheten. Arbetet skall innefatta all
familjerattslig verksamhet med undantag fran faderskapsbekraftelse som sker i
hemkommunen.
Familjehemsverksamheten bemannas med 3,0 handlaggare varav 0,5 innefattar
samordningsansvar. Verksamheten skall uppratta en gemensam "familjehemsbank"
dar man vid nya plaeeringar skall ha mojlighet att mateha klientens behov med
familjehemmets resurser.
Varje deltagande kommun betalar en arlig proeentuell kostnad utifran
befolkningsunderlag/invanarantal + fasta kostnader for lokaler mm skall delas lika.
IFO-ehefen i Amals kommun blir arbetsledare for samordnama i familjeratt oeh
familjehem.

Socialnamndens beslut
Staller sig positiva till samverkan kring familjeratt oeh familjehemsverksamhet.
Uppdra till forvaltningen arbeta in ekonomin i IFO verksamhetens befintliga
ramtilldelning for ar 2014.
Ger ansvarig handlaggare i uppdrag att vidarebefordra beslutet till berorda parter.

Expedierad: Enhetsehef IFO, Ingela Brink Gullin
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter
Socialforvaltningar eller motsvarande i ; Bengtsfors, Mellerud oeh AmaI
KSAU
Ordforandes siqnatur

l

27........

Justerandes siqnatur •....~~

.
5(7)

Dals-Eds kommun
Socialnamnden

Sammantradesprotokoll

2013-11-19

SN § 109
Information om lokalproblem - Hagalid, Dnr 2012-000193.730
Arendct foredras av koordinator Claes Hellberg muntligt och skriftligt.
Verksamheten och fackliga representanter har misstankar om att det finns mogel i
Hagalids lokaler och provtagning har skett. Enligt tagna prover pavisades inga
forhojda varden i de testade lokalema. For ytterligare information se skrivelse
Information om lokalproblem - Hagalid daterad 2013-09-03.
En ny referensmatning har gjorts pa uppdrag av socialnamndens arbetsutskott och
resultatet av denna matning kommer att redovisas pa decembermanads namndsmote.

Socialnamndens beslut
Tackar for fbredragningen.
Ber koordinatom att aterkomma pa nastkommande namndsmote i december med
anledning av att provsvar ej inkommit i tid till detta namndsmote.

Expedierad: Koordinator, Claes Hellberg
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SN § 110
Meddelanden,

Dnr 7325

Statistik

Individ- och familjeomsorgen - oktober 2013
Belaggningsstatistik Hagalid - oktober 2013

Rapport

Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende 20131104
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