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Ordforandes siqnatur, )- .

Socialnamnden godkanner dagordningen.

Forslag till dagordning foreligger.

Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid ("orjustering, Dnr 7584
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Expedierad: KSAU
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson

Tagit del av tjdnsteskrivelse Arsredovisning 2013 namnd till KF datumstamplad
2014-02-21 och godkanner den.

Socialnamndens beslut

Forvaltningen har sammanstallt och analyserat utfallet av 2013 ars verksamhet.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson informerar arendet muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelse Arsredovisning 2013 namnd till KF datumstamplad
2014-02-21.

Bokslut 2013, Dnr 2014-000002.042

SN§ 15
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Expedierad: Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter

Ordtorandes siqnatur lpl .

Tackar for redovisningen.

Socialnamudens beslut

Enhetschefer LSS Annika Andersson och tillforordnad chef Sofia Andersson foredrar
sina verksarnheter muntligt och skriftligt. Se tjansteskrivelser Forslag med risk och
konsekvensanalyser och konsekvensbeskrivning i LSS-verksamheten datumstamplad
2014-02-05 samt Konsekvensbeskrivning gallande besparing i LSS - verksamheten
datumstamplad 2015-02-06.

Forvaltningens budgetforslag ar idagslaget i obalans med 1mkr. Uppdrag har givits
till forvaltningen att presentera en losning pa budget i balans. Se tjansteskrivelse
Budget 2014 datumstamplad 2014-02-20.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson informerar arendet muntligt och skriftligt.

Budget 2014, Dnr 2013-000078.042

SN§ 16
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Expedierad: Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
KSAU
SN ledningsgrupp

Uppdra till forvaltningschef att ta kontakt med Pricewaterhouse Coopers (PWC) for
ett se vad de kan hjalpa till med pa IFO och vad kostnaden blir for att anIita demo En
dialog med kommunledningen skall omgaende tas med tanke pa IFO verksamhetens
hoga kostnadslage.

Socialforvaltningens ledningsgrupp lar i uppdrag att fortsatta arbetet med namndens
anpassning mot budget i balans med tanke pa utokad personalresurs infer
korttidsboendets oppnande pa Edsgardet.

Samtliga verksamhetsansvariga bjuds in till socialnamndens nastkommande mote i
mars for att redovisa sin uppfattning av hur de ser pa det fortsatta aret. En bedomning
fran respektive verksamhetsansvarig skall presenteras for namnden - det vill saga hur
verksamhet och budget harmoniserar med varandra. Om det inte finns foljsamhet
mellan verksamhet och budget skall konkreta forslag med tillhorande
konsekvensanalyser redovisas for namnden om hur detta skall uppnas senast pa april
manads namndsmote.

Soeialnamndens beslut

Totalt ligger prognosen for socialforvaltningen pa ett underskott om 2,9 mkr vilket
beror pa budgetavvikelser under IFO. Resterande verksamhet ligger i fas med budget,
gallande utfallet for loner i januari sa ser det ut att ligga i linje med budget.
For ytterligare information se tjansteskrivelse Budgetuppj6ljning201401
datumstamplad 2014-02-20.

En obalans pa en miljon i budgeten fOr2014 finns och forvaltningen har lagt fram ett
forslag som redovisas i arendet Budget 2014 (SN § 16). Forvaltningsekonomen utgar
ifran att detta inte skall Ia nagon resultatpaverkan pa innevarande ar.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson informerar arendet muntligt och skriftligt.

Budgetuppf"Oljning 2014, Dnr 2014-000001.042

SN §17
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Expedierad: KSAU
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson

OrdfOrandesslgnatur. ..·(7······ Justerandes signatur r········ .

Tar del av informationen och godkanner Internkontrollplan 2013 - Arets uppfoljning
datumstamplad 2014-02-21.

Socialnamndens beslut

Varje enskild namnd ansvarar for att intern kontroll sker inom namndens
verksamhetsomrade. Se tjansteskrivelse Internkontrollplan 2013 - Arets uppfoljning
datumstamplad 2014-02-21.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson informerar arendet muntligt och skriftligt.

Intern kontrollplan 2013, Dnr 2013-000065.700

SN § 18
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Expedierad: Enhetsehef sarskilt boende, Kristina Lignell

Ordforandes slqnatur. ~ .

Yvonne Simonsson (s) oeh Carina Halmberg (s) reserverar sig mot ambitionen att
infora LOV.

Reservation

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

Socialnamnden har som ambition att infora LOV:en.

Namnden i sin helhet staller sig bakom skrivelsen Regeringens utredning gallande
Framtidens valfrihetssystem inom socialtjansten sager foljande datumstamplad
2014-02-20.

Socialnamndens beslut

Ett forslag till remissyttrande har inkommit fran enhetsehef sarskilt boende. Se
skrive1seRegeringens utredning gallande Framtidens valfrihetssystem inom
socialtjansten sager foljande datumstamplad 2014-02-20. Arendet kommer att foras
over till diarienr: 2014-000040.700 Framtidens valfrihetssystem inom socialtjansten.

Kommuner som tidigare ansokt om att infora LOV, men ej infort ges nu ytterligare en
mojlighet aUgora ett stallningstagande. Regeringen forslar att samtliga kommuner i
Sverige skall skapa forutsattningar for aUbrukare skall kunna tillgodogora sig
fordelama med valfrihet, antingen med stod av LOV, lagen om offentlig upphandling
(LOU) eller med stod av en kombination av dessa tva lagar. En remiss fran regeringen
har inkommit oeh ett remissyttrande skall ges om hur kommunens stallningstagande
till att eventuellt lagstadga. For ytterligare information se Framtidens valfrihetssystem
- inom socialtjansten (SOU 2014:2) - 14149.700.

Sedan LOV (lagen om valfrihet) infordes den 1januari 2009, har 181 av landets 290
kommuner infort eller beslutat om aUinfora valfrihetssystem inom en eller flera
verksamheter. Det omrade som ar vanligast etablerad ar valfrihetssystem inom
hemtjansten. EUav motiven vid inforandet av LOV var att en mangfald av utforare
skulle leda till att tjansterna battre anpassades till brukamas behov.

Enhetsehef for sarskilt boende Kristina Lignell foredrar arendet muntligt oeh
skriftligt.

Stimulansbidrag {"orvalfrihetssystem - LOV, Dnr 2008-000146.730

SN§ 19
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Expedierad: Enhetsehef IFO, Ingela Brink Gullin

Soeialsekreterare, Johnny Axelsson

Socialnamnden staller sig bakom forslaget att bevilja barnfamiljermed langvarigt
forsorjningsstod, dvs mer an ett ar, bistand till dator oeh intemetuppkoppling till en
rimlig kostnad. En individuell provning av behovet skall alltid goras,

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att namnden beviljar barnfamiljer med langvarigt
forsorjningsstod, dvs mer an ett ar, bistand till dator oeh intemetuppkoppling. En
individuell provning av behovet skall alltid goras. For ytterligare information se
tjansteskrivelse Ratten till bistandfor dator i hushallet datumstamplad 2014-02-05.

I Socialstyrelsens Allmanna rad kring Ekonomiskt bistand (SOSFS 2013;1) anges
kring avsnittet om hemutrustning att "socialnamnden bor ge ekonomiskt bistand till
den hemutrustning som behovs for att ett hem ska kunna fungera. Den hemutrustning
som avses bor kunna tillgodose behov som exempelvis; matlagning, umgange, somn,
forvaring, rengoring oeh rekreation. Ayen radio, TV oeh dator med
internetuppkoppling bor inga i en hemutrustning. Vid bedomning av behovet av dator
med intemetuppkoppling bor namnden sarskilt ta hansyn till behoven hos skolbam".

Riktlinjer kring hemutrustning, Dnr 2013-000192.730

SN §20
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Expedierad: Enhetschef IFO, Ingela Brink Gullin
Socialsekreterare, Johnny Axelsson

Socialnamnden staller sig bakom forslaget att om en person utan egna medel redan
tecknat avtal for bostad utan samrad med socialnamnden, borde namnden ge bistand
under uppsagningstiden for att motverka hyresskulder och framtida problem att
komma in pa bostadsmarknaden for den unge, dvs max tre manader,

Soclalnamndens beslut

Forslag till beslut ar om en person utan egna medel redan tecknat avtal for bostad utan
samrad med socialnamnden, borde namnden ge bistand under uppsagningstiden for att
motverka hyresskulder och framtida problem att komma in pa bostadsmarknaden for
den unge, dvs max tre manader,

Huvudregeln for ungdom utan egna inkomster som tecknat hyresavtal ar att bistand
till boendekostnad inte skall beviljas om hyresavtal tecknats under period da den
sokande saknar inkomst och mojlighet att sjalv betala hyran. Undantag fran
huvudregeln kan goras om det foreligger starka sociala skal till flyttningen.
For ytterligare information se tjansteskrivelse Ratten till ekonomiskt bistand for hyra
till egen bostad datumstamplad 2014-02-06.

Ratten till ekonomiskt bistand ("orbyra till egen bostad, Dnr 2014-000023.750

SN§21
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Expedierad: Enhetsehef IFO, Ingela Brink Gullin
Soeialsekreterare, Johnny Axelsson

19
Ordforandes slqnatur 7 .

Socialnamnden staller sig bakom forslaget att en individuell bedomning gors efter
utredning, dar hansyn tas till hur nara slaktskapet ar till den man bor hos oeh huruvida
de man bor hos rar en fordyrad boendekostnad pa grund av den inneboende eller inte.
Generellt skall Dals-Eds kommun riktlinjer kunna vara att man i aldem 18-23 iregel
rnr avslag pa sin ansokan, I aldem 23 oeh uppat kan inneboendehyra beviljas med viss
del, exempelvis 25 % av ett prisbasbelopp, dvs 927 kr for ar 2013 oeh ar 2014 nagra
kronor lagre, i de fall bostadstillagg fran forsakringskassan (FK) redueeras i familjen.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att en individuell bedomning gors efter utredning dar hansyn tas
till hur nara slaktskap man har till den man bor hos oeh huruvida de man bor hos rar
en fordyrad boendekostnad pa grund av den inneboende eller inte, men generellt
skulle riktlinjer i Dals-Eds kommun kunna vara att man i aldem 18-23 i regel rar
avslag pa sin ansokan, I aldem 23 oeh uppat kan inneboendehyra beviljas med viss
del, till exempel25 % av ett prisbasbelopp, dvs 2013= 927 kr oeh ar 2014 nagra
kronor lagre, i de fall bostadstillagg fran forsakringskassan (FK) utgar i familjen.

Se tjansteskrivelse Rauen till ekonomiskt bistandfor inneboendehyra datumstamplad
2014-02-06.

Som medlemmar i ett hushall bor raknas; makar, registrerad partner, sambor, bam oeh
ungdomar under 21 ar som foraldrama ar underhallsskyldiga for. Fragan har
uppkommit hur man skall handlagga nar en ungdom soker ekonomiskt
forsorjningsstod som haft ett eget boende eller betalat boendekostnad som inneboende
hos sina foraldrar,

Ratten till ekonomiskt bistand ior inneboendehyra, Dnr 2014-000024.750

SN§22
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Expedierad: KS
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter

Uppdrar till forvaltningschef att inkomma med en sammanstallning av forvaltningens
lokalbehov.

Socialdemokratema inkommer direkt till KS angaende deras forslag,

Overlamnar respektive partigrupps forslag till kommunstyrelsen (KS) for att utifran
dessa fortsatta handlaggningen for framtagande av inriktningsbeslut som skall
faststallas ikommunfullmaktige (KF).

Socialnamndens beslut

En gemensam skrivelse har inkommit fran Centerpartiet, Moderatema,
Kristdemokratema och Folkpariet. Se skrive1se Aldreboende DaIs-Ed datumstamplad
2014-02-25.

Kommunen bjod in till ett oppet informationsmote for allmanheten om lokalutredning
for framtidens aldreboende i DaIs-Ed onsdagen den 5 februari 2014. Pa kommunens
hemsida firms en utredning innehallande ett antal alternativa forslag och namnden
skall ge sina synpunkter. For mer information se den publicerade utredningen pa
www.dalsed.se/framtid eller via kommunens facebooksida.

Framtidens aldreomsorg, Dnr 2011-000078.730

SN §23
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Expedierad: Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter

Ger forvaltningschef i uppdrag att redovisa nar flytt av korttidsboendet kommer att
verkstallas pa nastkommande arbetsutskott i mars.

Soclalnamndens beslut

Det pagar en dialog med Indus, dvs uthyraren av modulenhetema, kring
omstandigheterna som uppkommit i samband med Arbetsmiljoverkets inspektion.

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt.

Arbetsmiljdverkets inspektion - korttids (ISG 2013/31471), Dnr 2013-000118.730

SN§24
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Ovrigt

Rapport
Korttidsbelaggning oeh ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende -
20140205

Statistik
Individ- oeh familjeomsorgen - januari 2014
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