Sammantradesprotokoll
2014-06-26

DALS-EDS KOMMUN

Socialnamnden

Plats och tid

Kommunkontoret, Stora Lee torsdag 26 juni 2014 kl 09:00 - 12:00

Beslutande

Kenneth Gustavsson (c) ordf
Yvonne Simonsson (s) vice ordf
Britt-Marie Johansson (m)
Ake Jansson (c)
Eva A Johansson (c)
Erika Martinsson (s)
Claes Alexandersson (c)

Ovriga

narvarande

Gunilla Bengtsdotter, forvaltn.chef tillika sekreterare
Gosta Schagerholm, tf vd Edshus § 71
Sandra Jillnevik, l:e socialsekreterare § 72
Lars Nasstron och Lena Bronnert PWC, utredare § 73
Siv Martinsson (c), ersattare socialnamnden

Justerande

Eva A Johansson

Plats och tid
("orjustering

Socialkontoret mandagen 30 juni 2014

Paragrafer

70 -74

Underskrifter

Sekreterare

Ordforande

Justerande

ANSLAGSBEVIS

Socialnamndens prot ar justerat
Sammantrade:
2014-06-26
Anslaget satts upp: 2014-06-30
Anslaget tas ned:
2014-07-21

Tillkannages genom anslag.

Dals-Eds kommun
Socialnimnden

Sammantradesprotokoll
2014-06-26

SN§70
Godkinnande

av dagordning, val av justerare samt tid fOr justering, Dnr 7870

~.-~--------F()rslag-tiH-dagordning

foreligger.

Socialnamnden godkanner dagordningen,

Ordforandes signatur...

..• ..

Juslerandes slgnalur .~.'.

.
2(6)
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SN§71
Besittningsskydd - Bjdrkhaget, Dnr 2014-000090.730
-~-~------------.---.~ ----·Edshus .kamrerGosta Schagerholm-redogor-muntligt-gallandebesittningsskydd
Bjorkhaget.

pa --------------

Lagenhetema pa Bjorkhaget ar belagen i en fastighet som normalt hyrs ut som
penionarsboende. For tillfallet saknas penionarer i ko till denna typ av lagenhet.
Kommunens avsikt ar att hyra ut till pensionarer nar behovet ater uppstar,
Under tiden hyrs lagenhetema ut till ovriga hyresgaster, Ansokan till hyresnamnden
gallande overenskommelse av avstaende fran besittningsskydd - bostad sker av
EdshusAB.
Edshus hanterar uthyrningen i samrad med socialforvaltningen.

Socialnamndens beslut
Lediga Iagenheter pa Bjorkhaget hyrs ut till andra

an malgruppen,

Expedierad: Edshus
Forvaltningschef

@ .
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Ordforandes signatur.. _

___ ._._ _

Justerandes siqnatur ..
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SN§72
Delegationsordning rdr soclalnamnden rev 2014, Dnr 2013-000005.700
.~~

--.. - - .·~1:e Socialsekreterare·Sandra~Jillnevik-foredrariirendet ·muntligt-·~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 oeh lararledda samt framjar
ett "aktivt deltagande i samhallets gemenskap". Regeringens forslag borjar galla den 1
juli 2014. Se skrivelseA"ndring av delegationsordning 2014-07-01.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden staller sig bakom redovisningen med tillagg gallande beslut om
fritidspeng enligt 4a kap 1 oeh 2 §§ SoL med delegation till soeialsekreterare
samt IFO-ehef

Expedierad: IFO-chef

G}~
Ordforandes S;goaIUL

~

.

Justerandes signatur
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SN§73
Genomlysoing av individ- och familjeomsorgen (IFO) 2014, Dnr 2014-000048.750
-~~ ~---~--"----"-~~KonsllItema-l:;ars-Nasstrom ochLena Bronnert fran·PWC"foredrariirendet"muntligt;--~-------Individ- och Familjeomsorgen (IFO) i DaIs-Ed har under ett antal ar haft en anstrangd
arbetssituation och ett underskott i verksamhet. PWC har fatt uppdraget att medverka i
arbetet med verksamhetsutveckling inom IFO. Genomforandet av genomlysningen
kan sammanfattas i fern olika steg; kartlaggning, bedomning av nuvarande arbetssatt,
metodik, rapportering och uppfoljning.
Socialnamnden tick muntlig redovisning och sammanfattning av PWC's
genomlysning. Materialet som ar framtaget ar ett arbetsmaterial som skall vara till
hjalp och stod i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Secialnamndens beslut
Socialnamnden tar del av den muntliga foredragningen och ser positivt pa den
framtida utvecklingen, samt det kommande PM som sammanstalls av PWC.

Expedierad: Forvaltningschef
IFO-chef

Ordforandes signatur

.

Justerandes siqnatur
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SN§74
Avtal giHlande sarnverkan {"orkorttidsboende, Dnr 2014-000089.730
~-~---··-~-------·-·-·---~~ForvaItningsehefGunilla-Bengtsdotter-foredrariirendeL--Kommunema Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud oeh Amell amnar att teekna ett avtal
gallande samverkan for korttidsboende. Avtalet galler fran oeh med 2014-07-01 till
oeh med 2015-12-31. Avtalspartema forbinder sig att i man av plats erbjuda
korttidsboende fOr invanare iavtalspartenas kommuner.
Platsema kan inte nyttjas for personer med demensdiagnoser oeh leller
demensliknande sjukdomsbild dar utataggerande beteende oeh leller tendenser att
avvika fran hemmet foreligger. Kopande kommun har fullt ansvar for personer som
plaeerats i saljande kommun vad avser vardplanering, hjalpmedel, transporter samt for
alIa sarskilda kostnader som kan uppkomma under boendetiden.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden staller sig bakom forslag av kop av korttidsplatser oeh signerar
avtalet.

Expedierad: Forvaltningschef

Ordforandes siqnatur..; .

La~7.

Justerandes signatur
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