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Socialnamnden godkanner dagordningen.

Forslag till dagordning foreligger.

Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid :forjustering, Dnr 7512

Sammantradesprotokoll
2014-01-28

SN§ 1

Dals-Eds kommun
Socialnamnden



3(13)

( C)
OrdfOrandessignatur ~ .

/

Expedierad: KSAU

Tagit del av tjansteskrivelse Prognos 201312 datumstamplad 2014-01-09 och invantar
februari manads slutredovisning for beslut iarendet Bokslut 2013.

Socialnamndens beslut

En relativt oforandrad prognos har justerats infer namndens sammantrade. Se
tjansteskrivelse Prognos 201312 datumstamplad 2014-01-09.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Budgetuppfbljning 2013, Dnr 2013-000006.046
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Expedierad: KSAU
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson

Namnden staller sig bakom tjansteskrivelse Internkontrollplan 2014 datumstamplad
2014-01-09.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att namnden godkanner planen.

Arligen ansvarar varje enskild namnd for att intern kontroll sker inom respekive
namnds verksamhetsomrade.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelse Internkontrollplan 2014 datumstamplad 2014-01-09.

Internkontrollplan 2014, Dnr 2014-000005.700
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Expedierad: Folkhalsosamordnare, Linda Andersson
FOKUS

Namnden valkomnar samarbete med FOKUS for att sprida kunskaper om namndemas
olika verksamheter.

Namnden tar med sig uppkomna fragor till sin utvecklingsdag som planeras in under
varen 2014 med aterkoppling till folkhalsosamordnaren ikommunen.

Socialnamndens beslut

En av fragorna i skrivelsen rorde bland annat komrnunens aldreomsorg. Ett
informationsmote till allmanheten kommer att ske onsdagen den 5:te februari dar
fragor som ror framtidens aldreomsorg kommer att presenteras.

Se skrivelse Demokratidag 2013 datumstamplad 2013-12-16.

Syftet med demokratidagen var dels att skapa ett inflytandeforum for malgruppen
(elever i arskurs 4-9), men ocksa att trana sig i demokrati och representantskap.
Elevemas insamlade material skall bland annat fungera som
idebank/forbattringsforslag och en del som underlag for beslut och prioriteringar inom
kommunen. Malet ar att en del av elevemas forslag ska genomforas, och att resultatet
ska aterkopplas till elevema.

Ett av kommunens overgripande mal ar att barnkonventionen skall genomsyra all
verksamhet och en av dess artiklar handlar om barns ratt till inflytande. Prioriterade
omraden i kommunens folkhalsoarbete fir bland annat demokrati och delaktighet. I
skolan fir inflytandefragor prioriterade. Komrnunen tog beslut om att en demokratidag
skulle genomforas i Dals-Eds komrnun och den genomfordes onsdag 23 september.

Kommunens folhalsosamordnare Linda Andersson foredrar arendet muntligt och
skriftligt.

Demokratidag 2013, Dnr 2013-000197.700
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Expedierad: KS
MAS, Carina Johansson

Socialnamnden staller sig bakom VastKom:s skrivelse VagledningRehabilitering och
habilitering inom oppenvardfor vuxna personer i Vastra Gotaland arbetsterapeuters
och sjukgymnasters ansvar.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att socialnamnden staller sig bakom Fyrbodals rekommendation.

VastKoms styrelse har beslutat att rekommendera de 49 kommunema att stalla sig
bakom vagledningen, som ar ett komplement till "Avtal som reglerar halso- och
sjukvardsansvaret mellan Vastra Gctalandsregionen och kommunema i Vastra
Gotaland", Vagledningen beskriver samverkan och ansvarsfordelning mellan olika
vardnivaer gallande rehabilitering och habilitering for vuxna personer och som utfors
av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

En vagledning for rehabilitering och habilitering i oppenvard for vuxna personer ar
framtagen av foretradare fran kommunema och Vastra Gotalands Regionen (VGR)
och rekommenderas att tillampas av arbetsterapeuter och sjukgymnaster ihela Vastra
Gotaland.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har bett om ett yttrande i arendet och
medicinskt ansvarig sjukskoterska (MAS) Carina Johansson har inkommit med svar.
Se tjansteskrivelse Vagledningfor rehabilitering och habilitering inom oppenvardfor
vuxna personer. Arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar datumstamplad 2014-
01-20.

Vagledning Rehabilitering och habilitering in om dppenvard fOrvuxna personer i
Vastra Gotaland -arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar,
Dnr 2014-000008.730
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Expedierad: Enhetschef sarskilt boende, Kristina Lignell

Namnden staller sig bakom forslaget att infora ABIC som modell under ar 2014.
Implementeringen kommer succesivt att inforas i verksamheten.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att implementera ABIC som modell under ar 2014. Se
tjansteskrivelse Aldres ehov i centrum (ABIC) daterad 2013-12-30.

Socialstyrelsen skapade ABIC med malet att den skall anvandas av alIa landets
kommuner. ABIC omfattar dokumentation i hela arendegangen fran
myndighetsutovning till verkstallighet och ar ett bra verktyg for att mota de krav som
lagen staller for verksamhetens dokumentation, dvs enhetschefer och handlaggare,

Namnden gays information betraffande ABIC i december 2013 (SN § 115) och i
samband med redovisningen togs inget beslut om inforande av arbetssattet.

Enhetschef for sarskilt boende Kristina Lignell foredrar arendet muntligt och
skrifiligt.

Aldres behov i centrum (ABle), Dnr 2013-000170.730

SN§6
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Expedierad: Enhetsehef sarskilt boende, Kristina Lignell
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
KS

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

Uppdrar till fcrvaltningschef oeh enhetsehef for sarskilt boende att komplettera med
ekonomiska underlag oeh konsekvenser for de olika inkomna altemativen till
nastkommande arbetsutskott i februari.

Innan verkstallande av detta beslut skall snarast kommunstyrelsens presidie oeh
socialnamndens presidie fora en dialog for askande av ekonomiska medel.

Utifran utredningsmaterial oeh presentation beslutar namnden att korttidsavdelningen
flyttas fran nuvarande plaeering till Edsgardet. Beslutet innebar en helhetslosning fOr
bade; korttids, sjukskoterskor samt kommunrehab. De tva sistnamnda flyttar in pa
nuvarande korttidsavdelningen pa Hagalid.

Tagit del av presenterade atgardsforslag.

Soctalnamndens beslut

Vid Arbetsmiljoverkets inspektion 4 september papekades det om belastnings
ergonomiska arbetsforhallanden oeh det efterfragades bland annat skriftliga rutiner
oeh riskbedomningar. Ett uppfoljningsmote med Arbetsmiljoverket kommer att aga
rum den 5 februari dar de vill ta del av de atgarder som vidtagits.

Enhetsehef for sarskilt boende Kristina Lignell foredrar arendet muntligt oeh
skriftligt. Se tjansteskrivelse Arbetsmiljokonsekvensanalys datumstamplad 2014-01-
23.

Arbetsmlljdverkets inspektion - korttids (ISG 2013/31471),
Dnr 2013-000118.730
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Expedierad: Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter

Tagit del av handlingsplanerna och ser vikten av att arbetet kring psykosocial
arbetsmiljo fortloper,

Socialnamndens beslut

En handlingsplan kring psykosocial arbetsrniljo utifran besvarade enkater presenteras
for namnden.

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt.

Psykosocial arbetsmiljd - handlingsplan utifran enkat, Dnr 2014-000003.700
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Expedierad: USD' s handlaggare, Anette Galfvensjo

Namnden tar del av redovisningen.

Socialnamndens beslut

For ytterligare information se skrivelse Redovisning av verksamhet medpersonligt
ombud 2013 datumstamplad 2014-01-13.

Verksarnheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsattning ska fa
mojlighet att leva ett mer sjalvstandigt liv, med mojlighet att ta del av samhallets
utbud av: yard, stod, service, rehabilitering och sysselsattning pa jamlika villkor.
Ombuden arbetar pa den enskildes uppdrag - fristaende fran myndigheter och
vardgivare. Att kontakta ett Personligt ombud ar frivilligt och kostnadsfritt.

Personligt ombud (PO) ar ett stod for personer med psykisk funktionsnedsattning. PO
verksarnheten ar placerad i den Dalslandsgemensamma enheten USD (Utveckling
Socialtjansten i Dalsland), vilken organisatoriskt ar placerad i Melleruds kommun.
Verksarnheten har i dags dato en person anstalld.

USD's (Utveckling Socialtjansten i Dalsland) handlaggare Anette Galfvensjo foredrar
arendet muntligt och skriftligt.

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2013, Dnr 2014-000010.700
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Expedierad: USD's handlaggare, Anette Galfvensjo

Socialnamnden staller sig bakomAnsokan om statsbidrag for verksamhet med
personliga ombud datumstamplad 2014-01-13.

Socialnamndens beslut

Ansokan hos Lansstyrelsen Vastra Gotalands Ian ar gjord for verksamhetsaret 2014.
SeAnsokan om statsbidrag for verksamhet med personliga ombud datumstamplad
2014-01-13.

Lansstyrelsema ansvarar for inkomna ansokningar om statsbidrag for verksamhet med
personliga ombud fran kommunema och beslutar i enlighet med de villkor och
forutsattningar som beskrivs i Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 5/2011. De har
aven ansvar for utbetalning av statsbidraget samt att folja upp statsbidraget.

Verksamheter med personligt ombud grundas pa kommunalt ansvar och
huvudmannaskap (regeringens proposition 1993/94:218). Det innebar att
kommunen/socialtjansten ansvarar for att statsbidraget anvands for verksamhet med
personligt ombud.

USD's (Utveckling Socialtjansten i Dalsland) handlaggare Anette Galfvensjo foredrar
arendet muntligt och skriftligt.

Ansdkan om statsbidrag {"orverksamhet med personliga ombud,
Dnr 2014-000009.700

SN§ 10

Sammantradesprotokoll
2014-01-28

Dals-Eds kommun
Socialnamnden



12(13)

,
,

........ . .

Expedierad: USD's handlaggare, Anette Galfvensjo
FOrValtni~f' Gunilla Bengtsdotter

Ordforandes signalur "7",,"" Justerandes signalur

Ger ansvarig handlaggare iuppdrag att vidarebefordra be slut till berorda parter.

Socialnamnden staller sig bakom Avtal - Personligt Ombud datumstamplad
2014-01-13 och uppdrar till forvaltningschefen att underteckna.

Socialnamndens beslut

Varje deltagande kommun betalar solidariskt, med lika stort belopp, for den del av
den totala kostnaden som ej tacks av statsbidraget avseende personalkostnader och
omkostnader. Se Avtal - Personligt Ombud datumstamplad 2014-01-13.

Ett avtal har framtagits och det foreslas starta och galla fran 2014-01-01 - 2015-12-
31, darefter med ett ars forlangning i taget. Uppsagning av avtal skall goras sex
manader fore avtalets utgang, i annat fall forlangs avtalet med ett ar i taget.

Dalslandskommunema; DaIs-Ed, Bengtsfors, Mellerud och AmaI har avtalat om eft
gemensamt personligt ombud (PO) med anledning av att antalet arenden for den
enskilda kommunen inte ar tillrackligt manga for att kunna motivera en heltidstjanst i
varje enskild kommun.

USD's (Utveckling Socialtjansten i Dalsland) handlaggare Anette Galfvensjo foredrar
arendet muntligt och skriftligt.

Avtal- Personlig Ombud, Dnr 2014-000011
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Ovrigt

Rapport
Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende -
20140107

Statistik
Individ- och familjeomsorgen - december 2013
Belaggningsstatistik Hagalid - december 2013
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