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Plats och tid
f"Orjustering
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28 - 37

Underskrifter
Sekreterare

Ordforande

Justerande

ANSLAGSBEVIS
Sammantrade:
Anslaget satts upp:
Anslaget tas ned:

Socialnimndens prot ir justerat
2014-03-25
2014-03-26
2014-04-17

Tillkannages genom anslag.

under'ili"ift

Dals-Eds kommun
Socialnamnden

Sammantradesprotokoll
2014-03-25

SN§28
Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid for justering, Dnr 7690
Forslag till dagordning foreligger.

Socialnamnden godkanner dagordningen.
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Dals-Eds kommun
Socialnamnden

Sammantradesprotokoll

2014-03-25

SN §29
Budget 2014, Dnr 2013-000078.042
Forvaltningsekonom Jonas Magnusson redogor muntligt och skriftligt for
anpassningar Budget 2014.
Behov har uppkommit om att lagga upp ett nytt ansvar gallande sarskilt boende. En av
enhetschefema for sarskilt boende, Kristina Lignell, kommer att vara ansvarig for;
avdelning C, nattpersonal och Korttids pa Hagalid. Se tjansteskrivelse Budget 2014
daterad 2014-03-11.
Forslag till beslut iiI att dela upp budgeten for sarskilt boende sa att; avdelning C,
nattpersonal och korttidsavdelningen laggs under ett nytt ansvar. Samma ansvariga
enhetschef kommer aven att ta over ansvaret for anhorigstod och betalningsansvaret
for medicinskt fardigbehandlade fran ansvar 7300, som i dagslaget ligger under
hemvardschefens ansvar. Den nya uppdelningen foreslas att galla fran och med 201404-01.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden beslutar att dela upp budgeten for sarskilt boende sa att; avde1ningC,
nattpersonal och korttidsavdelningen laggs under ett eget ansvar.
Samma ansvariga enhetschef kommer aven att ta over; anhorigstodet och
betalningsansvaret for medicinskt fardigbehandlade, fran ansvar 7300.
Den nya uppde1ningenkommer att galla fran och med 2014-04-01.

Expedierad: SN ledningsgrupp
Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
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Dals-Eds kommun
Socialnamnden

Sammantradesprotokoll

2014-03-25

SN§30
Budgetuppfdljning 2014, Dnr 2014-000001.042
Forvaltningsekonom Jonas Magnusson tillsammans med samtliga enhetsehefer inom
socialforvaltningen (exklusive enhetsehefer LSS) foredrar arendet muntligt oeh
skrifiligt.

ar

Tva manader in pa
2014 sa finns en negativ budgetavvikelse om 4,1 miljoner,
avvikelserna beror delvis pa ett nytt fall inom LSS verksamheten samt nya plaeeringar
inom IFO's verksamhet. Se tjanstskrivelse Budgetuppfoljning 201402 daterad 201403-11.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden erbjuder en genomlysning av verksamheten for IFO via PWC.
Underskottet inom aldreomaorgen som uppkommit uti fran flytt av korttidsboendet
fran Hagalid till Edsgardet kan motverkas genom att ta hem tva extema plaeeringar
oeh anvanda stodpersonal pa hemmaplan. Dessa personer ebjuds da boende intill
korttidsavdelningen.
Underskottet inom LSS verksamheten (ny brukare) Tarrymmas inom befintlig
budgetram, vilket kan paverka andra verksamheter inom socialforvaltningens omrade,
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Dals-Eds kommun
Socialnamnden

Sammantradesprotokoll

2014-03-25

SN §31
Fortbildning 2014, Dnr 2014-000022.700
Enhetschef sarskilt boende Kristina Lignell foredrar arendet muntligt.
Namnden gay forvaltningschef i uppdrag att tillsammans med socialforvaltningens
ledningsgrupp ta fram en utbildningsplan for ar 2014. Forvaltningschefen redovisar
muntligt den fortbildningsplan som tagits fram for ar 2014-2015.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden tar till sig den muntligt resovisade fortbildningsplan for ar 2014 och
2015.
Namnden ser vikten av att ha en samlade redovisning av fortbildningsinsatser
forvaltningen.

inom

Expedierad: SN ledningsgrupp
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Dals-Eds kommun
Socialnamnden

Sammantradesprotokoll

2014-03-25

SN§32
Genomlysning av individ- och familjeomsorgen (IFO) i Dals-Eds kommun,
Dnr 2014-000048.700
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har haft en anstrangd arbetssituation och ett
underskott i verksamheten under ett flertal ar. PWC kontaktades angaende forslag om
genomlysning av verksamheten for att kunna analysera vilka forandringar
verksamheten ar i behov av for att kunna bli sa effektiv och andamalsenlig som
mojligt, Se skrivelse fran PWC Genomlysning av individ- ochfamiljeomsorgen i
Dals-Eds kommun datumstamplad 2014-03-06.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden anlitar PWC enligt skrivelse Genomlysning av individ- och
familjeomsorgen i Dals-Eds kommun datumstamplad 2014-03-06.
Ger forvaltningschefen iuppdrag att fora dialog med PWC och kommunledningen.

Expedierad: SN ledningsgrupp
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2014-03-25

SN §33
Avtal om Samverkande sjukvard i Dals-Eds kommun 2014, Dnr 2014-000029.730
I den samverkande sjukvarden ingar; primarvard, sjukvardsradgivning/l l?",
kommunal halso och sjukvard, den prehospitala lanssjukvarden och ovrig
lanssjukvard - i synnerhet MAVA. Det gemensamma malet ar att forbattra och
utveckla den samverkande sjukvarden for att skapa okad trygghet, tillganglighet och
kontinuitet for invanarna.
Avtalets atagande galler tillfalliga insatser genom hembesok hos kommuninvanare
over 65 ar som inte har kommunal halso- och sjukvard. Se Avtal om samverkande
sjukvard i Dals-Eds kommun 2014 datumstamplad 2014-02-14.

Soeialnamndens beslut
Fortsatter arbetet med samverkande sjukvard enligt tidigare undertecknat avta12014,
men vill aven fortsatta processen med att inga ett fullvardigt avtaL

fran

Socialnamnden ser vikten av att nagon
verksamheten foljer med ner och lyssnar
av inspirationsdagen rorande samverkande sjukvard pa Hogskolan Vast i Trollhattan
som Regionen inbjuder in tilL

Expedierad: MAS, Carina Johansson
Forvaltninpschef, Gunilla Bengtsdotter
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SN§34
Avtal gallande kdp av famlljeradglvning - Vanersborgs kommun,
Dnr 2014-000043.750
Socialforvaltningen i Vanersborgs kommun skall erbjuda samtal vid samlevnads- oeh
relationssvarigheter till boende i de kommuner avtalet omfattar. Familjeradgivningen
skall vara av den omfattning oeh kvalitet som kravs for att uppfylla kommunansvaret
enligt 5 kap 3 § SoL. Med familjeradgivning avses i denna lag en verksamhet som
bestar i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parforhallanden oeh
familjer.
For ytterligare information se avtalsforslag Avtal gallande kop av familjeradgivning
datumstamplad 2014-03-04.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden staller sig bakom avtalsforslag Avtal gallande kop av
datumstamplad 2014-03-04.

familjeradgivning

Ger forvaltningschef i uppdrag att teekna avtal med Vanersborgs kommun.

Expedierad: USD
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter
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SN§35
Beslut om digital utveckling - ehalsa, Dnr 2014-000050.730
Utvecklingen av ellalsa ingar som en del av overenskommelsen mellan staten oeh
Sveriges Kommuner oeh Landsting (SKL) om Evidensbaserad praktik for god kvalitet
inom socialtjansten,
I den eHalsosatsning som genomfors under perioden 2013-2015 stalls tre grundkrav.
Tva av dessa hanteras av lansorganisationen (VastKom) oeh den tredje behover
hanteras skyndsamt av kommunerna. For ytterligare information se Beslut om aft
"paborja processen aft etablera koncept for Mead trygghet, service och delaktighet i
hemmet genom digital teknik" datumstamplad 2014-03-11.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden staller sig bakom bes1utet Beslut om aft "paborja processen aft
etablera koncept for okad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital
teknik" datumstamplad 2014-03-11.

Expedierad: SN ledningsgrupp
Vastkom
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Dals-Eds kommun
Socialnamnden

2014-03-25

SN§36
Nya Dilans HB, Dnr 2014-000025.702
Ansokan om stadigvarande serveringstillstand fran Nya Dilans HB inkom den 201402-11 fran Haci Ozden. Se tjansteskrivelse Ansokan om stadigvarande
serveringstillstand aft servera alkoholdrycker till allmanheten vid Pizzeria Nya Dilan,
Ed datumstamplad 2014-03-03.
Forslag till beslut ar att bevilja Nya Dilans HB, stadigvarande tillstand att ta servera
starkol, yin, annan jast alkoholdryck samt spritdrycker till allmanheten i Pizzeria Nya
Dilans lokaler, enligt 8 kap 2 § alkohollagen. Serveringen tar ske aret runt mellan kl
11:00 till k122:00, med utokad serveringstid mellan kl l l :00 till 02:00 under fredag,
lordag, dag fore helgdag samt helgdag.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden beviljar Nya Dilans HB (orgnr 969762-2075) stadigvarande tillstand
att ta servera; starkol, yin, annan jast alkoholdryck samt spritdrycker till allmanheten i
Pizzeria Nya Dilans lokaler, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.
Serveringen rar ske aret runt mellan kl l l :00 till k122:00, med utokad serveringstid
mellan kl l l :00 till 02:00 under fredag, lordag, dag fore helgdag samt helgdag.
Ger ansvarig handlaggare i uppdrag att vidarebefordra beslutet till berorda parter.

Expedierad: USD's alkoholhandlaggare, Yvonne Pettersson
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SN§37
Meddelanden, Dnr 7691

Statistik
Individ- oeh familjeomsorgen - februari 2014
Belaggningsstatistik Hagalid - februari 2014

Rapport
Korttidsbelaggning oeh ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende 20140304
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