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Justerandes siqnatur .0/ ..

Socialnamnden godkanner dagordningen.

Forslag till dagordning foreligger.

Godkiinnande av dagordning, val av justerare samt tid fOrjustering, Dnr 8095
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Expedierad: KSAU
Forvaltningschef

Uppmanar forvaltningen att fortsatta vara aterhallsam resterande del av aret.

Tar del avoch staller sig bakom skrivelseBudgetuppfoljning 201409 datumstamplad
2014-10-17.

Socialnamndensbeslut

Underskottet for namnden i dagslaget ar prognostiserat till 3,4 mkr. Forandringen fran
delarsbokslutet pa 200 OOOkrutgar fran att antalet hushall som har forsorjningsstod
sjunkit med ca 30% sedan i somras. Aterstallandet efter modulema pa Hagalid har
blivit 100 OOOkrmindre an beraknat.Se skrivelse Budgetuppfoljning 201409
datumstamplad 2014-10-17.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson redogor arendet muntligt och skriftligt.

Budgetuppfdljning 2014, Dnr 2014-000001.042
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Expedierad: KSAU
Forvaltningsekonom
Forvaltningschef

Samtliga beslutsunderlag skall varaforhandlade och klara till den4:de december for
slutligt stallningstagande pa det extra namndsmotet den 8:e december.

Socialnamnden beslutar om extra namndsmote den 3:dje november med
delredovisning fran forvaltningschefen hur processen med budgetanpassningen loper.

Socialnamnden uppdrar till forvaltningschefen att leda arbetet med att hitta
anpassningar motsvarande minst 3,5 % av foreslagen budget pa 107, 367 mkr som
foreslagits av forvaltningen. Varje enhetschef maste se over sin verksamhet och
aterkomma till ledningsgruppen med ett forslag till beslut innehallande
konsekvensbeskrivningar.

Socialnamnden uppdrar till forvaltningschefen att till namndens extra mote den 8:de
december presentera ett fardigt budgetforslag enligt ramtilldelningen pa 103, 275 mkr.

Tar del av redovisade forslag till ramanpassning.

Socialnamndens beslut

Skrivelser;Avveckla en enhetschef pa Sarskilt boende Hagalid datumstamplad 2014-
09-29, Avveckla en tjanst pa Stodverksamheten datumstamplad 2014-09-22,
Konsekvensbeskrivning angaende uppdrag att spara 1,5miljoner i Hemvarden 2014
datumstamplad 201-09-17, Lagenhetsuthyrning pa Kronan, samt uthyrning avplats
pa daglig verksamhet daterad 2014-09-25, Avveckla Fyraplatser inom Sarskilt
boende datumstamplad 2014-09-29, Oversyn av taxor och avgifter datumstamplad
2014-10-17 samt Konsekvensbeskrivning angaende uppdrag att spara 1,5miljoner i
Hemvarden 2014 daterad 2014-09-15,

Forvaltningsekouom Jonas Magnusson, enhetschefer LSS Annika och Sofia
Andersson, enhetschef hemvarden Kerstin Lindberg, enhetschef sarskilt boende
Kristina Lignell, enhetschef hemvarden Carina Johansson, kvalitetsutvecklare Asa
Karlsson samt tf enhetschef IFO Sandra Jillnevik redogor arendet muntligt och
skriftligt.

Budget 2015, Dnr 2014-000115.042
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Expedierad: Forvaltningschef
Kvalitetsutvecklare

Slutredovisning av Ledningssystem for systematiskt
kvalitetsarbeteSocialforvaltningenkornmer art ske pa december manads ordinarie
namndmote den 16 december.

Tackar for delredovisningen och tar del av arbetskopia Ledningssystemfor
systematiskt kvalitetsarbeteSocialforvaltningendaturnstarnplad2014-10-02.

Socialnamndens beslut

Arbetskopia Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete
Socialforvaltningendatumstamplad 2014-10-02.

Ett ledningssystern for kvalitet ska mojliggora ordning och reda i verksarnheten sa art
handelser sorn kan leda till vardskada, missforhallanden eller andra avvikelser kan
forebyggas. Ledningssystemet skall omfatta verksarnhetens alla delar och anvandas
for att systernatiskt och fortlopande sakra och utveckla verksarnhetens kvalitet.

Kvalitetsutvecklare Asa Karlsson foredrar arendet rnuntligt och skriftligt.

Kvalitetsledningssystem, Dnr 2012-000067.700
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Tackar for val genomford redovisning. Namnden ser att 95% av redovisade
avidentifierade personer under september manad tar del av insatser som anvisats demo

Socialnamndens beslut

Socialsekreterama redovisar vidtagna atgarder for personer som har och har haft
insatser i form av Iangvarigt forsorjningsstod.

Socialsekreterare Johnny Axelsson och Annika Olmas Karlsson foredrar arendet
muntligt.

Intern kontrollplan 2014, Dnr 2014-000005.700
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Expedierad: KS
FOKUS
SN ledningsgrupp

Den nya namnden som tilltrader vid arsskiftet faststaller narnndsdagama vid februari
manads namndsmote for att synkronisera kommunens budgetprocess och ovriga
moten,

Socialnamnden antar foreslagna sammantradesdagar preliminartenligt skrivelse
datumstamplad 2014-10-07.

Socialnamndens beslut

Forslag till sammantradesdagar ar 2015 ar upprattad for socialnamndens arbetsutskott
samt socialnamnden enligt skrivelse daterad 2014-10-07.

Socialnamndens sammantradesdagar 2015, Dnr 2014-000099.700
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Expedierad: Fyrbodal
KS

Namnden forordar remissupplagan i enlighet med tjansteskrivelse som styrdokument
for forskrivning av; diabeteshjalpmedel, hjalpmedel vid blas-och
tarmfunktionsstorningar samt nutritionsprodukter med tillbehor.

Socialnamnden tar del av och staller sig bakom tjansteskrivelse daterad 2014-10-17
fran medicinsk ansvarig sjukskoterska (MAS).

Socialnamndens beslut

En tjansteskrivelse daterad 2014-10-17 fran medicinsk ansvarig sjukskoterska (MAS)
har inkommit och forslag till beslut fir att socialnamnden forordar remissupplagan som
styrdokument for forskrivning av; diabeteshjalpmedel, hjalpmedel vid blas-och
tarmfunktionsstorningar samt nutritionsprodukter med tillbehor,

Fyrbodal har skickat ut en remiss dar de uppmanar kommuner och berorda halso- och
sjukvardsforvaltningar att lamna synpunkter. Ledningsradet har tagit fram
nyahandbocker for forskrivning med tillhorande konsekvensanalyser inom foljande
omraden:
• diabeteshjalpmedel
• forbrukningsartiklar vid blas- och tarmfunktionsstorning
• nutritionsprodukter och sondmatningstillbehor, inkl. nutritionspumpar.

Remiss - handbocker inom omradet lakemedelsndra produkter,
Dnr 2014-000108.730
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Expedierad: Forvaltningschef

Beslut om forvaltningens fortbildningsplan fattas pa extrainsatt namndsmote den 8
december tillsammans med detaljbudget 2015.

Forvaltningen fortsatter arbeta med fortbildningsplanen och ger forvaltuingschef i
uppdrag att inarbeta planen i budget 2015.

Socialnamndens beslut

En fortbildningsplan for ar 2014 - 2018 har tagits fram av socialforvaltningens
ledningsgrupp. Se Socialforvaltningens Fortbildningsplan for 2014 - 2018
datumstamplad 2014-08-26.

Enhetschef sarskilt boende Kristina Lignell foredrar arendet muntligt och skriftligt.

SocialfOrvaitningens Fortbildningsplan fdr 2014 - 2018, Dnr 2014-000117.700
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Ordforandes siqnatur. C?7

Ovrigt

Rapport
Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende -
20141001

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

Meddelanden, Dnr 8096
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