
Underskrift

Tillkannages genom anslag.ANSLAGSBEVIS Socialnamndens prot ar justerat
Sammantrade: 2014-04-22
Anslaget satts upp: 2014-04-22
Anslaget tas ned: 2014-05-14

----~

40 - 44

Socialkontoret mandagen 22 april 2014

AkeJansson

Jonas Magnusson, forvaltnings ekonom §§ 41 - 42

Gunilla Bengtsdotter, forvaltn.chef
Mette Glesaen, sekreterare

Kenneth Gustavsson (c) ordf
Britt-Marie Johansson (m)
Ake Jansson (c)
Gun Holmqvist (kd)
Carina Halmberg (s)

Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 22 april 2014 k108:30 -10:00

Sammantradesprotokoll
2014-04-22

DALS-EDSKOMMUN
Soclalnarnnden

Justerande

Ordforande

Sekreterare

Underskrifter

Plats oeb tid
f"orjustering

Paragrafer

Justerande

Ovriga
narvarande

Beslutande

Plats oeb tid



2(6)

f~
L'

J/ "
/~

Justerandes signatur ./ .Ordforandes siqnatur. .. ~ .

Socialnamnden godkanner dagordningen.

Forslag till dagordning foreligger,

Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid f"orjustering, Dnr 7758
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Justerandes signatur

Expedierad: KSAU
Forvalt [ngschef, Gunilla Bengtsdotter

Denna paragraf ar omedelbartjusterad

Socialnamnden tar del av redovisningen och staller sig bakom tjanstskrivelse
Budgetuppfoljning 201403 daterad 2014-04-07.

Socialnamndens beslut

Se tjanstskrivelse Budgetuppfoljning 201403 daterad 2014-04-07.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Budgetuppfoljnmg 2014, Dnr 2014-000001.042

SN§41

Sammantradesprotokoll
2014-04-22

Dals-Eds kommun
Socialnamnden



4(6)

/1/)..N__/../'/;_;;/ .

,/"

Justerandes signatur
(a_,

OrdfOrandes signatur / .•

Expedierad: KSAU
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter

Denna paragraJ ar omedelbartjusterad

Socialnamnden trycker speciellt pa okade kostnader inom LSS, kostnadskontroll IFO
samt investeringsbehoven inom aldreomsorgen. Socialnamnden vill fora en dialog
med kommunstyrelsen (KS) kring dessa fragor vid avstamningsmotet 2014-04-22.

Socialnamnden tar del av redovisningen och staller sig bakom de preliminara
tjansteskrivelsema Budget och mal, plan 2016-2017 och Taxor och avgifter 2015
Socialforvaltningen daterade 2014-04-17.

Socialnamndens beslut

Se tjansteskrivelser Budget och mal, plan 2016-2017 och Taxor och avgifter 2015
Socialforvaltningen daterade 2014-04-17.

Taxor/avgifier tillsammans med budget och plan 2015-2017 kommer att beslutas i
kommunfullmaktige den 11 juni och socialnamnden uppmanas att se over dessa
forslag till preliminar resursfordelning,

Kommunstyrelsen har skickat forslag pa remiss med uppmaning om att samtliga
namnder skall arbeta igenom kommunens forslag pa taxor for ar 2015.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skrifiligt.

Budget och mal 2015, plan 2016-2017- taxor och avgifter, Dnr 2014-000038
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Expedierad: KSAU

.. .ForvaltninG~lla Bengtsdotter .

Ordforandes siqnatur 7' Justerandes sognatur

Denna paragraf ar omedelbart justerad.

Socialnamnden tar del av den muntliga dragningen rorande arbetet kring att ta fram en
forstudie av korttidsboende oeh rehab gemensamt med andra kommuner.
Socialnamnden vill ha fram eU underlag fOrbeslut kring det fortsatta arbetet till
nastkommande manads socialnamndmote imaj.

Socialnamnden tar del av tjansteskrivelse Sammanfattning av lokalbehoven for
socialforvaltningen oeh vidarebefordrar denna i det fortsatta arbetet med kommunens
total a lokalbehov.

Socialnamndens beslut

Se tjansteskrivelse Sammanfattning av lokalbehoven for socialforvaltningen med
diarienr: 2014-000063.700

Kommunstyrelsen (KS) har givit Socialnamnden i uppdrag aU genomfora forstudie
kring korttidsboende oeh rehab gemensamt med andra kommuner samt aU en tydlig
inventering av socialnamndens lokalbehov iovrigt genomfors,

Syftet med utredningen ar att utreda oeh lamna forslag till rimliga altemativ for
kommunens aldreboende dar hansyn skall tas till ekonomi/effektivitet,
befolkningsutveekling oeh kvalitetskrav.

Under hosten 2013 har socialnamnden tillsammans med kommunstyrelsen tagit
initiativ till att genomfora en samlad utredning for att genom beslut i
kommunfullmaktige faststalla inriktning for kommunens framtida aldreboende. Med
utredningen oeh inriktningsbeslutet ges mojlighet att ga vidare med ett genomforande
av nodvandiga forandringar for kommunens aldreboende.

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt oeh skriftligt.

Analys av aldreomsorgen iDais-Ed, Dnr 2014-000064.730
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Ovrigt

Rapport
Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende -
20140401

Statistik
Individ- och familjeomsorgen - mars 2014
Belaggningsstatistik Hagalid - mars 2014

Meddelanden, Dnr 7759
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