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Socialnamnden godkanner dagordningen.

Forslag till dagordning foreligger,

Godkinnande av dagordning, val av justerare samt tid ("orjustering, Dnr 8233

SN § 114
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Expedierad: KSAU
Forvaltningschef
Forvaltningsekonom

Socialnamnden godtar redovisningen for november manad enligt tjansteskrivelse
Budgetuppfiiljning 201411 daterad 2014-12-12 och vidarebefodrar den till
kommunstyre1sen (KS).

Socialnamndens beslut

Socialforvaltningens prognos ligger fOrnarvarande pa ett underskott om 1,8 mkr.
Forbattringen som skett beror pa att vi har en kostnadsutveckling gallande loner som
varit positiv vilket gor att vi kunnat justera ner prognosen. Forvaltningen har aven
kunnat rakna hem anslag gallande forbrukningsvaror, till viss del beroende pa det
inforda inkopstoppet, Se tjansteskrivelse Budgetuppfoljning 201411 daterad
2014-12-12.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson redogor arendet muntligt och skriftligt.

Budgetuppfdljning 2014, Dnr 2014-000001.042

SN § 115
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Yvonne Simonsson (8) reserverar sig till forman for eget forslag rorande beslutspunkt
Avveckla forste socialsekreterare samt 25 % barnhandlaggartjanst.
Vill avvakta forandringen av l:e socialsekreterare tills ny IFO chef ar tillsatt, utifran
rattssakerhet och arbetsbe1astning.Yrkar att namnden gar in i budgetar 2015 med en
underfinansiering motsvarande forandringen l:e socialsekreterare med 520 000 kr.

Diskussion fordes om beslutet som socialnamnden fattade pa extra insatt namndsmote
den 8:nde december rorande; avveckla l:e socialsekreterare, 25%
barnhandlaggartjanst samt 20% utforartjanst i familjegruppen pa IFO.

Kentrucks eventuella hyra for 2015 (200 OOOkr)har redan raknats bort i underlaget
som presenterades for namnden den 8:nde december, dvs kan ej tas med som effekt.
Namnden riktar i stallet ett generellt effektiviserings krav motsvarande 200 OOOkrsom
laggs direkt under forvaltningschefen mot socialforvaltningens samtliga verksamheter
for Budget 2015.

Socialnamnden eftersoker en prioriteringslista med hur arbetsuppgiftema skall
prioriteras. Varje enhetschef inom namndens forvaltning skall redovisa ett konkret
forslag pa hur detta kan se ut,pa namndsmotet i april 2015.

Socialnamnden onskar se en genomlysning av alIa kommunens verksamheter for att
hitta mojliga besparingsatgarder och att detta tas upp som en punkt pa kommande
budgetberedningar.

Avveckla enhetschefflexteamet 25%. Forvaltningschef overtar befattningen fram tills
en ny kommunovergripande organisation genomlysts over samtliga kommunens
forvaltningar.

Avveckla friskvardsforslaget som ger mojlighet att ta ut friskvardstimme/bidrag.
Ingen finansiering bifogades beslutet som togs av KS.

Namnden lamnar foljande tillagg / fortydligande till Budget 2015;

Socialnamndens beslut

Socialnamndens tillagg/fortydligande till Budget 2015.

Budget 2015, Dnr 2014-000115.042

SN § 116
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Expedierad: K8
Forvaltningschef

Denna paragraf dr omedelbartjusterad.

Carina Halmberg (8) reserverar sig for beslutet rorande avvecklande av 25 %
barnhandlaggartjanst inom IFO.

Sammantradesprotokoll
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Expedierad. Forvaltningschef
Forvaltningsekonom

Ta med fragan om l:e socialsekreterartjanst ibudgetberedning infor ar 2016.

Fram tills en IFO chef ar pa plats uppratthalls tjansten som l:e socialsekreterare, dock
langst till och med 30 april 2015.

Socialnamndens beslut

Tf IFO chef ger forslag till namnden att tjansten som l:e socialsekreterare
uppratthalls, med anledning av att den utlysta tjanst som IFO chef annu inte ar tillsatt.

Tf chef for IFO (Individ och familjeomsorgen) Sandra Jillnevik foredra arendet
muntligt.

l:e socialsekreterare, Dnr 2013-000067.750

SN § 117
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Expedierad: SN ledningsgrupp

Uppfoljning i arendet kommer att ske pa april manads namndsmote,

Tackar for slutredovisningen och antar skrivelsen Ledningssystemfor systematiskt
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialforvaltningen, Dals-Eds kommun daterad
2014-10-02 i sin helhet.

Socialnamndens beslut

Se skrivelse Ledningssystemfor systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9
Socialforvaltningen, Dals-Eds kommun daterad 2014-10-02.

Ett kvalitetsledningssystem skall mojliggora tydlig struktur i verksamheten sa att
handelser som kan leda till: vardskada, missforhallanden eller andra avvikelser kan
forebyggas, Ledningssystemet skall omfatta en verksamhets alla delar och anvandas
for att systematiskt och fortlopande sakra och utveckla verksamhetens kvalitet.

Kvalitetsutvecklare Asa Karlsson foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Kvalitetsledningssystem, Dnr 2012-000067.700

SN § 118
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Expedieradr SAID's alkoholhandlaggare, Yvonne Pettersson

Ger ansvarig handlaggare i uppdrag att vidarebefordra namndens beslut.

Ovriga dagar rar servering ske mellan kll1.00 till kl 01.00.

Socialnamnden i DaIs Eds kommun beviljar Restaurang Lilla Lee AB orgnr 556900-
5258, stadigvarande utokad serveringstid mellan kl 11.00-02.00 aret runt, under
fredag, lordag, dag fore he1gdagsamt helgdag. Den utokade serveringstiden galler i
restaurangens lokaler och pa uteservering, att ra servera starkol, yin, annan jast
alkoholdryck samt spritdrycker till allmanheten, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att bevilja Restaurang Lilla Lee AB orgnr 556900-5258,
stadigvarande utokad serveringstid mellan kl 11.00-02.00 aret runt, under fredag,
lordag, dag fore he1gdagsamt helgdag. Den utokade serveringstiden galler i
restaurangens lokaler och pa uteservering, att ra servera starkol, yin, annan jast
alkoholdryck samt spritdrycker till allmanheten, enligt 8 kap 2 § alkohollagen.
Ovriga dagar rar servering ske mellan kl 11.00 till kl 01.00.

Ansokan om stadigvarande utokad serveringstid inkom 2014-11-12. Restaurang Lilla
vill nu ha utoka sin serveringstid irestaurangens lokaler samt pa uteserveringen under
fredag, lordag, dag fore he1gdagsamt helgdag. Tillstandsinnehavare Samer Daher har
samtidigt sokt tillfalliga serveringstillstand for After Ski och fern extra tillfallen under
maj-september dar man vill ha extra utokad serveringsyta for festivaltalt, Det ska
under dessa tillfallen erbjudas musikunderhallning.

Samordnad Alkoholhandlaggning iDalslands (SAID) alkoholhandlaggare Yvonne
Pettersson foredrar arendet skriftligt. Se tjansteskrivelse Utredning ansiikan om
utokad serveringstid, Restaurang Lilla Lee, Siidra Mordnvdgen 64,Dals-Ed daterad
2014-11-20.

Permanent servermgstillstand - Restaurang Lilla Lee, Dnr 2011-000101.702

SN § 119
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Expedierad: Enhetschef LSS

Forvaltningschef

Socialnamnden staller sig bakom forslaget att infora en pensionsalder pa 65 ar for
brukama pa kommunens dagliga verksamheter inom LSS verksamheten.

Socialnamndens beslut

Forslag pa beslut ar att infora en pensionsalder for brukama pa daglig verksamhet pa
65 ar, dvs samma som den allmanna pensionsaldem.

Enhetschef LSS (Lagen om stod och service for vissa funktionshindrade) Sofia
Andersson foredrar arendet skriftligt. Se tjdnsteskrivelse Pensionsalderfor brukarepa
daglig verksamhet daterad 2014-10-15.

Pensionsalder f'dr brukare pa daglig verksamhet, Dnr 2014-000121.741

SN § 120

Sammantradesprotokoll
2014-12-16

Dals-Eds kommun
Socialnamnden



10(14)

Justerandes signatur ..~.~ .OrdfOrandessignatur... .. . .

Expedierad: Forvaltningschef
Enhetschef hemvarden
TfchefIFO

Socialnamnden uppmanar forvaltningen att arbeta vidare med samarbetet mellan
Socialpsykiatrin och hemvarden, enligt redan fattade beslut (SN § 652013-06-18).

Socialnamnden tar del av redovisningen och staller sig bakom tjansteskrivelse
Organisationen socialpsykiatri i Dals-Eds kommun daterad 2014-12-15 och hanvisar
till tidigare uppdrag 2014-06-03 SNAU § 103.

Socialnamndens beslut

For detaljerad information se tjansteskrivelse Organisationen socialpsykiatri i Dals
Eds kommun daterad 2014-12-15.

Kommunens socialpsykiatriska verksamhet arbetar med bade forebyggande
verksamhet och individuellt inriktat utrednings-och behandlingsarbete. De brukare
som ar involverade i socialpsykiatrin skall ha ett giltigt bistandsbeslut som fattats av
bistandshandlaggare och utifran detta beslut kommer det att upprattas en individuell
genomforandeplan. Ett gemensamt samarbete mellan verksamhetema; Socialpsykiatri,
IFO och Hemvarden uppmanas. Se beslut SN § 65 fattat den 18 juni 2013.

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt och skriftligt.

IFO omorganisationen inkluderad social psykiatrin - inkl uppfoljning,
Dnr 2013-000059.700

SN § 121
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Expedierad: KSAU
Forvaltningschef

Socialnamnden besiut att Iyfta fragan om avtalet mellan kommun och region rorande
ungdomsmottagningen iDaIs-Ed till kommunstyreisen for ytterligare handlaggning
och besiut i arendet. Se tjansteskrivelse Skrivelse angaende Nytt samverkansavtal
Ungdomsmottagning daterad 2014-12-03.

Soclalnamndens beslut

Forslag till beslut ar att Iyfta fragan om avtalet mellan kommun och region rorande
ungdomsmottagningen i DaIs-Ed till kommunstyreisen (KS) for ytterligare
handlaggning och besiut i arendet. Se tjansteskrivelse Skrivelse angtiende Nytt
samverkansavtal Ungdomsmottagning daterad 2014-12-03.

I dagslaget firms ett samverkansavtal mellan Dals-Eds kommun och Vastra Gotalands
regionen gallande kommunens Ungdomsmottagning. Regionen har skickat ut ett
forslag pa avtal till samtIiga kommuner. Syftet med det nya avtalet ar att regiera
samverkan av kommunens Ungdomsmottagning, avtalet skall tydliggora partemas;
ansvar, omfattning och former.

Tf enhetschef for IFO (Individ och familjeomsorgen) Sandra Jillnevik foredrar arendet
muntligt och skriftligt.

Samverkansavtal om ungdomsmottagning i Dais-Ed mellan Halso- och
sjukvardsnamnden och Dals-Eds kommun, Dnr 2014-000137.750

SN § 122
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Expedierad: MAS

Socialnamnden tar del av den muntligt informationen och staller sig bakom
fortydligandet.

Socialnamndens beslut

Kommunens MAS (Medicinskt ansvarig sjukskoterska) Carina Johansson foredrar
arendet muntligt i egenskap av fortydligandc information som samtliga Dalslands
kommuners MAS:ar har stallt sig bakom.

Avtal som reglerar halso- och sjukvardsansvaret mellan Vastra Gotalands
regionen och kommunerna i Vastra Gotaland, Dnr 2012-000044.730

SN § 123
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Expedierad: Enhetschef hemvarden
Forvaltningschef

Socialnamnden ser fram emot en nyckelfri hemtjiinst.

Tar del av informationen och antar genomforandeplanen.

Socialnamndens beslut

En tjansteskrivelse har inkommit fran hemvardens enhetschef inkluderad en
genomforandeplan med tillhorande avtal. Se tjiinsteskrivelseNyckel-fri Hemvard
Genomforaneplan daterad 2014-12-02.

Dagens nyckelhantering inom yard och omsorg iir resurskravande och forknippad med
siikerhetsrisker. Genom att installera digitala las hos enskilda mottagare av hemtjanst
och hemsjukvard kan dorren oppnas av behorig personal med elektronisk utrustning.
Det digitala laser medger sparbarhet av vern och vid vilka tidpunkter laset oppnades.
Nyckelfri yard och omsorg innebar att kunden inte behover lamna ut en nyckel till en
eller flera utforare, Nuvarande nyckelhantering iir ineffektiv och innebar
sakerhetsrisker vid forvaring och transport av nycklar.

Nyckelfri hemvard, Dnr 2014-000103.730

SN § 124
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Ovrigt

Rapport
Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende -
2014-12-01

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

Meddelanden, Dnr 8234

SN § 125
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