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Dals-Eds kommun
Socialnamnden

SN§46
Godkiinnande av dagordning, val av justerare samt tid f"orjustering, Dnr 7821
Forslag till dagordning foreligger,

Socialnamnden godkanner dagordningen.
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Dals-Eds kommun
Socialnamnden

Sammantradesprotokoll

2014-05-20

SN§47
Budgetuppfdljning 2014, Dnr 2014-000001.042
Forvaltningsekonom Jonas Magnusson redogor muntligt och skriftligt for
anpassningar Budget 2014.
Socialnamnden prognostiserar fOrapril en negativ avvikelse utifran helars budget om
5,35 mkr. Avvikelserna beror framst pa langre institutionsplaceringar samt okade
personalkostnader inom IFO. Korttidsavdelningen som flyttades tillbaka till Edsgardet
i april innebar okade kostnader for avflytt och aterstallning efter modulerna. Inom
LSS verksamheten kommer det att tillkomma en brukare med personlig assistans.
Se tjansteskrivelse Budgetuppfoljning 201404 daterad 2014-05-20.

Socialnamndens beslut
Tagit del av tjansteskrivelse Budgetuppfoljning 201404 daterad 2014-05-20.
Socialnamnden ser med stor oro over det okade underskottet, speciellt pa IFO.
Socialnamnden sammankallar till en extra namnd den 26 Juni for att ia redovisat
PWC,s arbete med IFO verksamheten.
Socialnamnden kommer utifran PWC,s redovisning av IFO att vidta nodvandiga
atgarder for att na en budget mot balans.

Expedierad: KSAU
Forvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter
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2014-05-20

SN§48
Delegationsordning

f"or socialnamnden rev 2014, Dnr 2013-000005.700

Forvaltningschefen Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt oeh skriftligt.
Se Delegeringsordning for socialnamnden 2014 reviderad 2014-05-20.

Socialnamndens beslut
Staller sig bakom redovisade andringar i Delegeringsordning for socialnamnden
2014. Godkanner framtagna forslag till verksamhetema; LSS, IFO samt personal.
Gun Holmqvist (kd) framfor en muntlig reservation angaende delegationsordningens
avsnitt betraffande personalarenden.

Expedierad: SN ledningsgrupp
KS
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Dals-Eds kommun
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Sammantradesprotokoll

2014-05-20

SN§49
Norra Dalslands familjeratts- och familjehemsenhet, Dnr 2013-000172.750
Dalslandskommunema har fattat beslut om att bilda en gemensam familjeratt oeh
familjehemsenhet med Amals kommun som huvudman, enheten kommer att startas
upp den 1 augusti 2014. Den gemensamma familjerattsverksamheten kommer att vara
bemannad med sex handlaggare inkl samordningsansvarig motsvarande en tjanst.
Med anledning av den nya gemensamma familjerattsverksamheten sa kravs det
forandringar i kommunens delegationsordning gallande familjerattsliga arenden. Se
skrivelse Delegationsordning for Norra Dalslands familjeratt- och familjehemsenhet
datumstamplad 2014-04-15 oeh foreslas galla fran oeh med 2014-08-01. Samtliga sex
anstallda handlaggare kommer att omfattas av delegationen.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden staller sig bakom foreslagen delegationsordning gallande
familjerattsliga arenden enligt skrivelse Delegationsordning for Norra Dalslands
familjeratt- ochfamiljehemsenhet datumstamplad 2014-04-15.
Beslutet galler sa lange behov foreligger oeh kan saledes kvarsta, utokas eller upphora
helt om verksamheten forandras.
Ger ansvarig handlaggare i uppdrag att vidarebefordra beslutet till berorda parter.

Expedierad: Enhetsehef IFO, Ingela Brink Gullin

Ordforandes siqnatur...

h

C; .

Justerandes siqnatur

~

•........
5(14)

Sammantradesprotokoll
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SN§50
Samverkansavtal avseende vard- och omsorgscollege Fyrbodal,
Dnr 2014-000066.730
Verksamheter inom yard oeh omsorg kommer att ha stora rekryteringsbehov
framover, Att intressera ungdomar for jobb inom vard- oeh omsorgssektom i
konkurrens med andra sektorer pa arbetsmarknaden ar en stor utmaning. Efterfragan
pa personal med adekvat utbildning, gymnasial saval som eftergymnasial, kommer att
bli sarskilt stor nar fyrtiotalistgenerationen gar i pension. Samtidigt genomgar vardoeh omsorgsverksamhetema stora forandringar. Darfor ar det viktigt att det utbildas
for den kompetens som verksamhetema kommer att behova,
Bakgrunden till samarbetet kring Vard- oeh omsorgseollege ar att attraktiviteten for
saval yrkesomradet som utbildningen behover oka. Vard- oeh omsorgseollege skall
aven ge mojlighet till kompetensutveekling for anstalld personal.
Fyrbodal har tagit fram ett forslag till avtal, se avtalsforslag SAMVERKANSA VTAL
avseende vard - och omsorgscollege Fyrbodal daterad 2014-03-30.

Socialnamndens beslut
Fyrbodal's avtalsforslag SAMVERKANSA VTAL avseende vard - och omsorgscollege
Fyrbodal daterad 2014-03-30 gar helt i linje med Socialnamndens mal oeh forordar att
FOKUS satsar pa derma utbildning.

Expedierad: FOKUS
KS
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SN§51
Betalningsansvar fdr hemtjanst i annan kommun 2014, Dnr 2014-000070.730
Den 1 maj ar 2011 beslot riksdagen om mojligheter for vistelsekommun att bland
annat erhalla ersattning fran boendekommunen for utford hemtjanst vid tillfallig
vistelse i annan kommun. Vilket innebar att det ankommer pa vardkommunen att hos
folkbokforingskommunen forankra omfattningen pa varden som skall ges innan
fakturering sker. Vastkom rekommenderar arligen de 49 kommunerna i Vastra
Gotaland att folja vissa ersattningsnivaer nar det galler hemtjanst som utforts avannan
kommun an hemkommunen.
Forslag till beslut ar att anta en ersattningsniva for ar 2014 pa 360 kronor per timma.
For detaljerad information se VastKom's skrive1seBetalningsansvar for hemtjanst i
annan kommun 2014 datumstamplad 2014-04-24.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden staller sig bakom VastKoms rekommenderade ersattningsniva pa 360
kronor per timme for ar 2014 angaende hemtjanst i annan kommun.

Expedierad: SN ledningsgrupp
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SN§52
Aldres behov i centrum (ABIC), Dnr 2013-000170.730
For att stodja utvecklingen av ett behovsinriktat och systematiskt arbetssatt, dar ett
nationellt facksprak anvands, har Socialstyre1sentagit fram modellen Aldres behov i
centrum (ABIC). Den aldres livssituation och behov av stod i sin livsforing beskrivs
och dokumenteras med Intemationell klassifikation av funktionstillstand,
funktionshinder och halsa (ICF). I framtiden kommer det att vara nodvandigt att
anvanda sig av ABIC och ICF som ar ett klassificeringssystem.
Tieto Enator har utvecklat en ABIC modul i dokumentationsprogrammet Procapita.
Dar en engangskostnad for ABIC modulen uppgar till 35 000 kronor plus en manatlig
kostnad med 875 kronor.

Socialnsmndens beslut
Socialnamnden beslutar att kopa in ABIC modul till en kostnad av 35000 kr och att
kostnaden skall belasta de verksamheter som kommer att nyttja modulen.
Den lopande driftskostnaden for programvaran skall inarbetas i budget for respektive
verksamheter.

Expedierad: Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
SN ledningsgrupp
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SN§53
Habiliteringsersattnlng

- Gnistan, Dnr 2014-000068.741

LSS (Lagen om Stod och Service) ger personer som tillhor personkretsen loch 2 ratt
till daglig verksamhet om de har behov av insatsen. Daglig verksamhet skall
mojliggora att personer med funktionsnedsattning i yrkesverksam alder rar mojlighet
till sysselsattning, forutsatt att personen saknar forvarvsarbete och inte gar pa nagon
utbildning.
Alla som i var kommun har beviljats daglig verksamhet f'ar en mindre ersattning som
kallas habiliteringsersattning, Ersattningen betalas ut varje manad uti
narvaro hel eller halvdag - och ar skattebefriad. I Dals-Eds kommun ar ersattningen faststalld
till 40 kronor per heldag. Brukama pa daglig verksamhet, Gnistan, har lamnat in en
skrivelse dar de uttrycker sitt missnoje gallande den faststallda dagersattningen de far.
Se skrivelse datumstamplad 2014-04-22.

fran

En av kommunens enhetschefer pa LSS verksamheten har tagit fram jamforelsesiffror
med andra kommuner. Se skrivelse Habiliteringsersdttning datumstamplad 2014-0515.

Socialnamndens beslut

fran

Kommunens habiliteringsersattning hojs till 50 kr per heldag
och med 1 juni
2014. En automatisk upprakning kommer att ske med en procentuell okning utifran
faststallt basbelopp per ar. Om basbeloppet mot formodan skulle sankas skall beloppet
ej sankas.
Ger ansvarig handlaggare i uppdrag att vidarebefordra beslutet till berorda parter.

Expedierad: Enhetschef LSS, Sofia Andersson
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SN §54
Sarskilt boende - personalbemanning, Dnr 2013-000008.730
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt.
Fyrbodal har tagit fram ett forslag pa bemanning oeh tillampning av socialstyrelsens
foreskrift, SOSFS 2012:12. Se skrivelse Bistandsbedomning och bemanning i sarskilt
boende efter 31 mars 2015 daterad 2014-02-28.
Basbemanningen pa sarskilt boende exk1usive;nattpersonal, sjukskoterskor,
administratorer, ehefer samt rehabiliteringspersonal bor inte understiga 0,75
arsarbetare (aa)lboende enligt framtagit forslag. Berakningen beror bemanning med
grundlaggande personal pa dagtid fran kloekan 07:00 till kloekan 22:00, exk1usive
nattpersonal oeh sjukskoterskor.
Personalens kompetens ar viktigt for att sakra verksamhetens kvalitet. Hog kompetens
oeh kompetenshojning kan dock inte sanka den foreslagna rekommenderade
basbemanning pa 0,75 arsarbetarelboende. Forslag finns pa att utoka sjukskoterskebemanningen om omsorgspersonalens kompetens ar lag eller om extra handledning ar
nodvandig. Vardtyngden kan ocksa variera.
Forslaget 0,75 aa/boende ar den lagsta foreslagna basbemanning av omvardnadspersonal/underskoterskor pa dagtid, som arbetsgruppen har raknat fram. Det kommer
aven att kravas en utokning med 0,50 aa pa bistandsenheten samt 0,50 aa pa
rehabenheten.

Socialnamndens beslut
Taekar for informationen.
Namnden uppmanar verksamhetsansvarig att inkomma med konsekvensbeskrivning
till nastkommande namndsmote i juni vidrorande den utokade bemanning som
kommer att kravas.

Expedierad: Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter
OrdfOrandessignatur
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SN§55
Socialt kontrakt med tilUiggsregler, Dnr 2014-000074.750
1:e sociaIsekreterare, Sandra Jillnevik foredrar arendet muntligt och skrifiligt.
Socialt kontrakt med tillaggsregler handiar om boendelosningar som ar kopplade till
nagon form av hyresavtaI, vanligtvis andrahandskontrakt, dar boendet ar forenat med
sarskilda villkor eller regier.
Med andra ord hyr kommunen, via socialtjansten, lagenhet av sitt bostadsforetag.
Lagenheten hyrs sedan ut i andra hand till bostadslosa personer, dar boendet ar forenat
med en individuell genomforandeplan och tillaggsregler. Se skrivelse Socialt kontrakt
med tillaggsregler datumstamplad 2014-04-30.

Socialnamndens beslut
Staller sig bakom skrivelse Socialt kontrakt med tillaggsregler datumstamplad 201404-30 med tillhorande tillaggsregler kopplade till det sociala kontraktet.
Ger ansvarig handlaggare i uppdrag att vidarebefordra beslutet till berorda parter.

.

Expiderad: Enhetschef IFO, Ingela Brink Gullin
l:e socialse eterare, Sandra Jillnevik
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SN§56
Angaende nya Nationella riktlinjer ('or missbruks- ocb beroendevard (2015),
Dnr 2014-000075.750
1:e socialsekreterare, Sandra Jillnevik foredrar arendet muntligt och skriftligt.
Socialstyrelsen publicerade nationella riktlinjer fOr missbruks- och beroendevarden ar
2007. Sedan dess har nya behandlingsmetoder introducerats och metoden for att ta
fram nationella riktlinjer har utvecklats. Darfor firms det behov av att revidera
riktlinjema och varen 2015 kommer de att publiceras. Se skrive1se Angaende nya
Nationella riktlinjer for missbruks- och beroendevard datumstamplad 2014-04-30.
Att socialtjansten anvander kunskapsbaserade metoder har en stor betydelse for att
upptacka missbruk och beroende, aven for att den givna behandlingen ska lyckas.
Riktlinjema gor att det blir tydligare for vard- och omsorgsgivama att vissa
behandlingar bor inforas eller Ia utokade resurser medan andra bor minska eller
avvecklas helt. For detaljerad information se Socialstyrelsens hemsida
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer20
14/20 14-3-24

Socialniimndens beslut
Tar del av informationen och lyfter arendet igen pa augusti manads namndsmote.

Expedierad: l:e socialsekreterare, Sandra Jillnevik
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SN§57
Analys av aldreomsorgen iDais-Ed, Dnr 2014-000064.730
Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt och skriftligt.
Kommunstyrelsen (KS § 74,2014-04-02) gay Socialnamnden i uppdrag att
genomfora en forstudie kring korttidsboende och rehab gemensamt med andra
kommuner.
Det ar en komplex fraga med manga samarbetspartner och manga fragestallningar.
For att arbeta fram rutiner och samarbetsavtal kommer det att kravas ett enormt
arbeta, da det involverar flera olika aktorer. Utifran ett kommuninvanare perspektiv
bor man ta i beaktan att det finns en trygghet i att ha narheten till korttids och kunna
besoka sina nara och kara. Att ha narheten till behandlande lakare och vardval. Se
tjansteskrivelse Forstudie kring korttidsboende och rehab gemensamt med andra
kommuner datumstamplad 2014-05-16.

Socialnamndens beslut
Tar del av informationen och lyfter arendet igen pa nastkommande namndsmote i
juni.

Expedierad: Forvaltningschef,
Gunilla Bengtsdotter
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SN§58
Meddelanden, Dnr 7822
Statistik
Individ- och familjeomsorgen - april 2014
Belaggningsstatistik Hagalid - april 2014

Rapport
Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende 20140502
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