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Sammantradesprotokoll
2014-11-03

DALS-EDS KOMMUN

Socialnarnnden

Plats och tid

Kommunkontoret,

Beslutande

Kenneth Gustavsson (c), ordforande
Yvonne Simonsson (s)
Britt-Marie Johansson (m)
Alee Jansson (c)
Gun Holmqvist (kd) fran kl 13:30
Eva A Johansson (c)
Carina Halmberg (s)

Ovriga
narvarande

Stora Lee, mandagen 3 november 2014 kl13:00 -14:30

Gunilla Bengtsdotter, forvaltn. chef
Mette Glesaen, sekreterare
Kristina LigneU, enhetschef sarskilt boende

Justerande

Yvonne Simonsson

Plats och tid
lor justering

Socialkontoret mandag den 3 november 2014

Paragrafer

105-111

Underskrifter
Sekreterare

Ordforande

Justerande

ANSLAGSBEVIS
Sammantrade:
Anslaget satts upp:
Anslaget tas ned:

Socialnamndens prot ar justerat
2014-11-03
2014-11-03
2014-11-24

Tillkiinnages genom anslag.

Underskrift

Sammantradesprotokoll
2014-11-03

Dals-Eds kommun

Socialnamnden

SN § 105
Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid iOrjustering, Dnr 8150
Forslag till dagordning foreligger,

Socialnamnden godkanner dagordningen.

Juslerandes signalur
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Sammantradesprotokoll
2014-11-03

Dals-Eds kommun

Socialnamnden

SN § 106
BudgetuppfOljning 2014, Dnr 2014-000001.042
Forvaltningsekonom Jonas Magnusson redogor arendet muntligt och skriftligt.
Socialforvaltningens prognos per oktober pekar for narvarande pa ett underskott om
2,8 mkr. Se tjansteskrivelse Budgetuppfoljning 201410 daterad 2014-11-03.
Kommunledningen beslutade att inte godkanna socialnamndens delarsbokslut pa
grund av att man ansag att bokslutet saknar vissa delar och uppmanade darfor
namnden att inkomma med kompletteringar till kommunstyrelsens mote den 5
november. Forvaltningsekonom har inkommit med komplettering, se tjansteskrivelse
Delarsbokslut per 2014-08-31 daterad 2014-10-30.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden godtar redovisningen for oktober manad enligt tjansteskrivelse
Budgetuppfoljning 201410 daterad 2014-11-03 och vidarebefodrar den till
kommunstyrelsen (KS).
Socialnamnden godkanner komplettering till delarsbokslut per augusti 2014. Se
tjansteskrivelse Delarsbokslut per 2014-08-31 daterad 2014-10-30.
Socialnamnden uppmanar socialforvaltningen att arbeta vidare med att minimera
underskottet sa mycket sa mojligt och inkomma med ytterligare forslag pa vad som
kan goras for att uppna battre budgetfoljsamhet under det resterande aret.
Socialnamnden konstaterar att trots atgarder satts in for att anpassa verksamhetema
till tilldelad budgetram sa kommer det inte att lyckas fullt ut. Atgardema har gjort att
underskottet har kunnat minskats och namnden ser mojlighet till ytterligare
forbattringar under arets sista manader,
Socialnamndens bedomning ar darfor att man for ar 2014 inte kommer halla den
budgetram som tilldelats fran kommunfullmaktige utan paverkan pa de av
kommunfullmaktige gjorda bestallningar och faststallda mal samt den lagstiftning
som ar adekvat pa respektive omrade.
Socialnamnden beslutar att fora arendet vidare till kommunstyrelsen (KS) for vidare
behandling.

OrdfOrandessignatur
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Sammantradesprotokoll
2014-11-03

Dals-Eds kommun
Soclalnarnnden

Expedierad: KSAU
Forvaltniugschef
Forvaltningsekonom
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Sammantradesprotokoll
2014-11-03

Dals-Eds kommun
Socialnamnden

SN § 107
Budget 2015, Dnr 2014-000115.042

Arbetet med anpassningsforslag infer budget 2015 redovisas muntligt av
forvaltningschef och enhetschef for sarskilt boende.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden tar del av den muntliga redovisningen och ser fram emot
slutredovisning av detaljbudget 2014 pa extrainsatt socialnamnds mote den 8
december.

Expedierad: Forvaltningschef
KSAU

Justerandes slqnatur
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Sammantradesprotokoll
2014-11-03

Dals-Eds kommun
Soclalnamnden

SN § 108
A vtal som reglerar halso- och sjukvardsansvaret mellan Vastra Gotalands-

regionen och kommunerna i Vastra Gotaland, Dnr 2012-000044.730
Nuvarande avtal som reglerar halso- oeh sjukvardsansvaret mellan kommunema gar
ut den 31 mars 2016. Avtalet ska i god tid utvarderas av huvudmannen bade enskilt
oeh i samverkan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har begart ett yttrande fran forvaltningen
oeh kommunens medicinskt ansvariga sjukskoterska (MAS) har inkommit med en
tjansteskrivelse datumstamplad 2014-10-28.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden staller sig bakom tjansteutlatande fran kommunens rnedieinskt
ansvariga sjukskoterska (MAS) datumstamplad 2014-10-28 oeh vidarebefordrar den
till kornmunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

Expedierad: KSAU
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Sammantradesprotokoll
2014-11-03

Dals-Eds kommun

Soclalnarnnden

SN § 109
Remiss - Apoteksombud - Rapport fran Uikemedelsverket, Dnr 2014-000120.700
Lakemedelsverket har tau i uppdrag av regeringen att gora en oversyn av nuvarande
ordning for apoteksombud i syfte att astadkomma en konkurrensneutral ordning som
bidrar till att sakerstalla Iakemedelsforsorjningen i he1alandet. Apoteksombud finns
idag pa orter som saknar oppenvardsapotek, till exempel i gles- och landsbygd.
Apoteksombuden har etablerats i redan existerande butiker sasom dagligvarubutiker,
bemannade drivmedelsstationer och liknande servicepunkter. Apoteksombuden
uppfattas av manga som ett viktigt komplement till apoteken da de bade tillgangliggor
ett brett sortiment av receptfria lakemedel, formedlar recept till apoteket och lamnar ut
bestallda lakemedel. Enligt Apoteket AB:s tidigare riktlinjer fick ett apoteksombud
inrattas om avstandet till narmaste apotek eller ombud oversteg fern kilometer.
Lakemedelsverket foreslar att den inre avstandsgransen blir 5 km och den yttre
avstandsgransen blir 20 km.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har begart ett yttrande fran forvaltningen
och kommunens medicinskt ansvariga sjukskoterska (MAS) har inget att yttra sig i
arendet.

Socialnamndens beslut
Socialnamnden har inga synpunkter och vidarebefordrar svaret till kommunstyrelsens
arbetsutskott (KSAU).

Expedierad: KSAU
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Dals-Eds kommun
Socialnarnnden

Sammantradesprotokoll
2014-11-03

SN § 110
Genomlysning av individ- och familjeomsorgen (IFO) 2014, Dnr 2014-000048.750
En genomlysning av individ- och familjeomsorgen (IFO) har genomforts av PwC och
ett PM utlovades.
Efter pastotning, har namnden mottagit efterfragat PM datumstamplad 2014-11-03.

Socialnamndens beslut
Namnden tar del av PM datumstamplad 2014-11-03 och vidarebefodrar den till
KSAU for information.

Expedierad: KSAU
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Sammantradesprotokoll
2014-11-03

Dals-Eds kommun

Socialnarnnden

SN § 111
Meddelanden,

Dnr 8151

Statistik

Individ- och familjeomsorgen - oktober 2014
Belaggningsstatistik Hagalid - oktober 2014

Rapport

Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende 20141103

Ovrigt
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