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Socialnamnden godkanner dagordningen.

Forslag till dagordning foreligger.

Godkllnnande av dagordning, val av justerare samt tid {"orjustering, Dnr 7868
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Expedierad: KSAU

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter

Socialnamndens extrainsatta namndsmote med PWC den 26 juni som kommer att ge
en vagledning om fortsatt budgetarbete.

Socialnamnden ser med stor oro pa den redovisade budgetredovisningen.

Tagit del av tjansteskrivelse Budgetuppfoljning 201405 daterad 2014-06-12.

Socialnamndens beslut

En forsamring har skett sedan foregaende prognos med 200 OOOkrgallande
personalkostnader inom IFO verksamheten. I dagslaget ar det totalt ett prognostiserat
underskott med 5,55 mkr. Se tjansteskrivelse Budgetuppfoljning 201405 daterad
2014-06-12.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson redogor muntligt och skriftligt for
anpassningar Budget 2014.

Budgetuppf"61jning 2014, Dnr 2014-000001.042
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Expedierad: KSAU

Socialnamnden ser positivt pa det utokade uppdraget och staller sig bakom
tjansteskrivelse Utokat uppdragfor Vardsamverkan Fyrbodal- samverkan
Barn och Unga daterad 2014-05-13.

Soeialaamndens beslut

Forslag till kommunens standpunkt har inkommit, se tjansteskrivelse Utokat
uppdragfor Vardsamverkan Fyrbodal= samverkan Barn och Unga daterad
2014-05-13.

Fyrbodal's forslag innebar att man inkluderar bam och ungas fragor i den
befintliga vardsamverkansstrukturen. Genom att utoka befintlig struktur med ett
nytt uppdrag utokas inte antalet samverkanssammanhang och den befintliga
administrativa strukturen utnyttjas. Den kommunala representationen foljer
nuvarande arbetsmodell for vardsamverkan Fyrbodal. For ytterligare
information se Vardsamverkan - Barn och Unga daterad 2014-03-06.

Vardsamverkan Fyrbodal har utarbetat ett forslag om att forankra hur en samverkan
kring bam och unga mellan olika huvudman inom Fyrbodal kan se ut. Syftet med
arbetet ar att det skall framja bam och ungas halsa och forebygga ohalsa.

Vardsamvcrkan - Barn och Unga, Dnr 2014-000055.750
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Expedierad: Enhetschefer LSS, Sofia Andersson &Annika Andersson

Socialnamnden tar del av skrivelse Gemensam vardegrundfor vard och omsorg i
Dals-Eds kommun och antar den i sin helhet

Socialnamndens beslut

Socialforvaltningen har utformat vardighetsgarantier for att beskriva vilka
grundlaggande krav som ska fmnas for de olika tjanster som namnden har ansvar for.
De tjanster som utfors ar stod och yard iboendet fOraldre, funktionshindrade - bade
barn och vuxna. Vardighetsgarantiema grundar sig pa socialnamndens Vardegrund
och etiska riktlinjer se skrivelse Gemensam vardegrundfbr vard och omsorg i Dals
Eds kommun.

Gemensam vardlghetsgrund {"oryard och omsorg iDals-Eds kommun I LSS,
Dnr 2014-000080.741
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Expedierad: Forvaltningsekonom, Jonas Magnusson
Enhetschef sarskilt boende, Kristina Lignell

Enhetsehef sarskilt boende ges i uppdrag att se over konsekvenser av oeh att infora
kategoriboende inom aldreomsorgen. Detta med tanke pa den utokade
speeialiseringen inom de sarskilda boendena. Aterrapportering till oktober manads
namndsmote.

Enhetsehef sarskilt boende ges i uppdrag att inkomma med konsekvensbeskrivningar
inklusive jamforelsetal till september manads namndsmote.

Betraffande utokade behov av bistandshandlaggare, sjukskoterska oeh rehab personal
onskas ytterligare konsekvensbeskrivningar samt jamforelsetal med likvardig
kommunstorlek innan eventuell utokning av dessa tjanster beslutas.

Den avdelning som i dagslaget har 14 platser blandproblematik (demens/somatik)
omvandlas till renodlad demensavdelning med foreslagen bemanning pa 0,75
arsarbetare per plats dagtid mellan kl 7:00 till 22:00. Den utokade kostnaden,
motsvarande 720 OOOkr,arbetas in i Budget 2015.

Seeialnamndens beslut

Verksamhetsansvarig har inkommit med en konsekvensbeskrivning angaende en
utokad basbemanning av omvardnadspersonal som kommer att kravas pa sarskilt
boende med demenssjukdom. Se Bemanningen av sdrskilda boenden datumstamplad
2014-06-12.

Den 31 mars 2015 kommer Socialstyrelsens foreskrifter oeh allmanna rad om
ansvaret for personer med demenssjukdom oeh bemanning i sarskilda boenden
trada i kraft. Foreskriften ska aven tillampas pa korttidsplatser.

Enligt SOSFS 2012:12 skall varje sarskilt boende dar en person med demenssjukdom
bor vara bemannat dygnet runt. Bemanningen ska sakerstalla att personal snabbt kan
uppmarksamma om en person med demenssjukdom ar i behov av hjalp oeh utan
drojsmal ge personen ett sadant stod oeh sadan hjalp som ar till skydd for; liv,
personlig sakerhet oeh halsa,

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt.

Sarskilt boende - personalbemanning, Dnr 2013-000008.730

SN§64

Sammantradesprotokoll
2014-06-17



7(9)

'-~- ?(.-

Justerandes signatur :" .......•....•.....Ordf d . t (~~r oran • s siqnaur. / .

Expedierad: l:e socialsekreterare, Sandra Jillnevik

Ajournerar arendet till socialnamndens extra namndsmote den 26 juni 2014.

Soelalnamndens beslut

Riksdagen har pa forslag fran regeringen beslutat om en fritidspeng. Den ska galla for
barn i arskurs 4 till 9 som bor i hushall som har haft forsorjningsstod under minst sex
manader den senaste tolvmanadersperioden. Fritidspeng ar en ersattning fran
socialnamnden for fritidsaktiviteter som ar regelbundna och Iararledda samt framjar
ett "aktivt deltagande i samhallets gemenskap". Regeringens forslag borjar att galla
den 1juli 2014. Se skrivelseAndring av delegationsordning 2014-07-01.

Forvaltningschefen Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt.

Delegationsordning ror socialnamnden rev 2014, Dnr 2013-000005.700
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Expedierad: SN for kannedom

I dagslaget finns inget intresse fran ovriga kommuner att uppfora en gemensam rehab
organisation.

Socialnamnden tar del av den uppdaterade tjansteskrivelsen Forstudie kring
korttidsboende och rehab gemensamt med andra kommuner datumstamplad 2014-06-
12 och vidarebefodrar den till kommunstyrelsen (KS).

Soclalnamndens beslut

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 iatt 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 2014-06-12.

Kommunstyrelsen (KS § 74, 2014-04-02) gay Socialnamnden i uppdrag att
genomfora en forstudie kring korttidsboende och rehab gemensamt med andra
kommuner.

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt.

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

Rapport
Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende -
20140604

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

Meddelanden, Dnr 7869
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