DALS-EDS KOMMUN
Soclalnamnden

Sammantradesprotokoll
2014-09-23

Plats och tid

Kommunkontoret, Stora Lee, tisdagen 23 september 2014 kl 08:30 - 11:00

Beslutande

Kenneth Gustavsson (c), ordforande
Yvonne Simonsson (s)
Britt-Marie Johansson (m)
Ake Jansson (c)
Gun Holmqvist (kd)
Eva A Johansson (c)
Carina Halmberg (s)

Ovriga
narvarande

Gunilla Bengtsdotter, forvaltn, chef
Mette Glesaen, sekreterare
Jonas Magnusson, fotvaltningsekonom § 87
Kerstin Lindberg, enhetschef hemvarden § 90

Justerande

Carina Halmberg

Plats och tid
fdr justering

Socialkontoret tisdag den 23 september 2014

Paragrafer

86 - 91

Underskrifter
Sekreterare

Ordforande

Justerande

ANSLAGSBEVIS
Sammantrade:
Anslaget satts upp:
Anslaget tas ned:

Socialnamndens prot ar justerat
2014-09-23
2014-09-23
2014-10-15

TilIkiinnages genom anslag.

Underskrlft

Dals-Eds kommun
Soclalnarnnden

Sammantradesprotokoll

2014-09-23

SN§86
Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid for justering, Dnr 8015
Forslag till dagordning foreligger.

Socialnamnden godkanner dagordningen.
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Sammantradesprotokoll
2014-09-23

Dals-Eds kommun

Soclalnarnnden

SN§87
Budgetnppfdljning 2014, Dnr 2014-000001.0
Forvaltningeekonom

Jonas Magnusson redogor arendet muntligt oeh skriftligt.

Uppfoljningsarbetet pagar oeh forhoppningen ar att prognosen kommer att forbattras
nagot. Uppdaterad prognos redovisas pa ndmndsammantradet. Totalt ar underskottet
for namnden prognostiserat till 5,55 mkr. Se tjansteskrivelse Budgetuppfiiljning
201408 datumstamplad 2014-09-04 oeh Infiirande av anstdllningsstopp/inkopstopp
datumstamplad 2014-09-23.

Socialnamndens beslut
Tar del av tjdnsteskrivelse Budgetuppfiiljning 201408 datumstamplad 2014-09-04.
Antar tjansteskrivelse Inforande av anstdllningsstopp/inkiipstopp datumstamplad
2014-09-23 angaende inforande av anstallnings oeh inkopsstopp,
Uppdrar till forvaltningschef att omgaende informera forvaltningens enhetsehefer,
faekliga parter samt eventuellt andra berorda om det aktuella beslutet.
Arende enligt tjansteskrivelse Budgetuppfiiljning 201408 datumstamplad 2014-09-04
aterupptas pa socialnamndens extra budgetmote mandagen den 29 september i
samband med detaljerad redovisning inklusive samtliga inkomna konsekvensbeskrivningar.

Expedierad: Forvaltningschef
KSAU

Gunilla Bengtsdotter
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Dals-Eds kommun
Socialnamnden
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2014-09-23

SN §88
Handbok for forskrivning av personliga hjalpmedel i Vastra Gotaland revidering, Dnr 2014-000081.730
Medicinskt ansvarig sjukskoterska (MAS) Carina Johansson foredra arendet skriftligt.
Forskrivning av hjalpmedel ar en halso- och sjukvardsatgard och utvecklas
kontinuerligt. Handbok for fiirskrtvning av personliga hjdlpmedel i Vdstra Gotaland
uppdateras kontinuerligt uti fran forandringar i; lagstiftning, andra styrande dokument,
politiska beslut och utveckling inom hjalpmedelsomradet. Forandringar i riktlinjer och
produktanvisningar kraver likalydande beslut i Vastra Gotalandsregionen och Vastra
Gotalands 49 kommuner.
Handboken har overs ants for synpunktsinhamtande/remisshantering
i berorda
namnder/styrelser i kommunema och inom regionen. Forslag till beslut ar att anta
remissupplagan, men vid forandringar som paverkar forskrivar- ochleller
kostnadsansvar sa skall aterremiss ske. Se tjansteskrivelse datumstamplad 2014-0911.

Soeialnamndens beslut
Socialnamnden foresprakar att remissupplagan antas som styrdokument for
forskrivning av personliga hjalpmedel, vid forandringar i remissupplagan som
paverkar forskrivar- ochleller kostnadsansvar sa skall en aterremiss ske.

Expedierad: Fyrbodal
KSAU

Justerandes signatur
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Dals-Eds kommun

socratnamnden

SN §89
IFO omorganisationen inlduderad social psykiatrin - inkl uppfbljning,
Dnr 2013-000059.700
Arendet utgar oeh aterupptas pa socialnamndens extra budgetmote mandagen den 29
september i samband med budgetredovisning.

Ordforandes siqnatur

ly

fJ!t= .
L.\
I

Justerandes signatur

.

5(7)

Sammantradesprotokoll
2014-09-23

Dals-Eds kommun

Soclalnamnden

SN§90
Nyckelfri hemvard, Dnr 2014-000103.730
Enhetschef for hemvarden Kerstin Lindberg fordrar arendet mutligt och skriftligt.
Socialnamnden beslutade 2013 att infora nycke1frihemvard och tekniken har under
aret gatt framat. Hemvardschefen foreslar namnden att avvakta inforandet av nyckelfri
hemvard tills arendet ar utrett. Se tjansteskrivelse Nyckel-fri Hemvard datumstamplad
2014-09-22.

Socialnamndens beslut
Arendet har redovisats och lyfts ater pa socialnamndens extra budgetmote mandagen
den 29 september for beslut.

OrdfOrandessignatur
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Dals-Eds kommun

Soclalnamnden

§ 91
Meddelanden, Dnr 8016
Statistik
Individ- och familjeomsorgen - augusti 2014
Belaggningsstatistik Hagalid - augusti 2014

Rapport
Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende 20140904

Ovrigt

Justerandes siqnatur
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