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Socialnamnden godkanner dagordningen.

Forslag till dagordning foreligger.

Godkannande av dagordning, val av justerare samt tid f"orjustering, Dnr 8320
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Expedierad: Forvaltningschef
KSAU

Socialnamnden hanvisar aven till reservationer fran (S) i tidigare budgetarbete for
2015 se sammantradesprotoko1l2014-12-16 (SN § 116).

Socialnamnden antar tjansteskrivelse Budget niimnd 2015 Socialniimnden
datumstamplad 2015-01-22.

Socialniimnden antar tjansteskrivelse Socialniimndens budgetprocess infor 2016
daterad 2015-01-22.

Socialnamndens beslut

For att starka upp budgetprocessen infor 2016 har en tidsplan upprattats och forslag
till belut ar att namnden antar den, se tjiinsteskrivelser Socialndmndens budgetprocess
infiir 2016 daterad 2015-01-22 ochDals-Eds kommuns budgetprocess 2016
datumstamplad 2015-01-22.

Forslag till budgethandling infer ar 2015 har tagits fram och redovisats, aven
namndens mal ingar i denna handling. For detaljerad redovisning se tjansteskrivelse
Budget niimnd 2015 Socialndmnden datumstamplad 2015-01-22.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Budget och mal 2015, plan 2016-2017, Dnr 2014-000038.042
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Expedierad: Forvaltningschef
KS

Namnden staller sig bakom tjansteskrivelse Internkontrollplan 2015 datumstamplad
2015-01-08.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att namnden godkanner planen.

Arligen ansvarar varje enskild namnd for att intern kontroll sker inom respekive
namnds verksamhetsomrade.

Forvaltningsekonom Jonas Magnusson foredrar arendet muntligt och skriftligt.
Se tjansteskrivelse Internkontrollplan 2015 datumstamplad 2015-01-08.

Intern kontrollplan 2015, Dnr 2015-000005.700
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Expedierad: Enhetschef LSS
Forvaltningschef

Tar del av tjansteskrivelse Kompetens och titulatur inomfunktionshinderomrddet i
Fyrbodals kommunfiirbund daterad 2014-12-29 och staller sig bakom det fortsatta
arbetet. Lagesrapport i arendet ges pa namndens mote ijuni 2015.

Socialnamndens beslut

"Stodassistent" och "stodpedagog" ar de titlar som foreslas for; baspersonal,
gymnasieniva respektive 60 hogskolepoang inriktat mot funktionshinderomradet - dar
personlig assistans och socialpsykiatrin undantas. De foreslagna titlama speglar pa ett
battre satt dagens lagstiftning och arbetsmetoder. Se tjansteskrivelse Kompetens och
titulatur inomfunktionshinderomrddet i Fyrbodals kommunfiirbund daterad 2014-12-
29.

Ett nationellt arbete pagar sedan flera ar med att se over kompetens och titlar inom
omradet funktionshinder. Inom Fyrbodal har en arbetsgrupp arbetat fram ett forslag pa
forandring for kornrnunema i Fyrbodals kommunalforbund,

Enhetschef LSS Sofia Andersson foredrar arendet skriftligt.

Kompetens och titulatur inom funktionshmderomradet i Fyrbodals
kommunforbund, Dnr 2015-000009.741
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Expedierad: KS
Forvaltningschef

Socialnamnden tar del av tjansteskrivelse Framstdllan om oversyn av organisationen
avseende vdlfiirdsteknik/e-hiilsofragor datumstamplad 2014-12-15 och begar hos
Kommunstyrelsen (KS) att en oversyn sker av organisationen avseende
valfardsteknik/e-halsofragor inom kommunen.

Socialnamndens beslut

Den kommunala sektorn genomgar i dagslaget stora forandringar - framst inom
omradet valfardsteknik/e-halsa. Betydande forandringar sker inom socialtjanstens
behov av teknik. En helhetssyn pa teknik och stod for inforande av ny teknik behovs
for att kunna folja med idagens utveckling. Kommunen som helhet behover se over
behovet av den nya tekniken och hansyn behover tas till det inom kommunens
organisation gallande; inforande, support och utveckling av tekniska tjanster. Med
tekniska tjanster menas i forsta hand olika typer av valfardstekniker som exempelvis
ansvarar for; digital a trygghetstelefoner, dokumentation, uppfoljning av trygghets
telefontjanst och nya tjanster inom valfardsteknikens omrade, Se tjansteskrivelse
Framstiillan om iiversyn av organisationen avseende vdlfiirdsteknik/e-hiilsofrtigor
datumstamplad 2014-12-15.

Socialforvaltningen ansvarar for vard- och omsorg av aldre men saknar den tekniska
kompetens som kravs for att kunna; infora, underhalla och utveckla olika typer av
valfardsteknik.

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Framstallan om oversyn av organisationen avseende valfardsteknikle
halsofragor, Dnr 2014-000140.700
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Expedierad: SN ledningsgrupp

KS

Socialnamnden tar del av skrive1se Riktlinje for synpunkt- och klagomdlshantering
upprattad 2014-12-15 och beslutar att anta forslaget till riktlinjer for
klagomalshanteringen for socialforvaltningen,

Socialnamndens beslut

Riktlinjema har framtagits i overenskommelse med forvaltningschef Gunilla
Bengtsdotter.

En del av forvaltningens kvalitetsarbete utgors av synpunkter och klagomal pa
verksamheten (SOSFS 2009:11 kap 4). Dar framgar att det finns rutiner for att samla
in och anvanda synpunkter och klagomal fran enskilda samt fran exempelvis
myndigheter och organisationer. Avsikten ar att; forebygga fel och brister, utveckla
verksamheten samt identifiera nya eller ej tillgodosedda behov. Se skrivelse Riktlinje
jOr synpunkt- och klagomalshantering upprattad 2014-12-15.

Kvalitetsutvecklare Asa Karlsson foredrar arendet skriftligt.

Riktlioje for synpunkt- och klagomalshantering, Dor 2014-000141.700
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Expedierad: USD
Lansstyrelsen

Socialnamnden staller sig bakom ansokan om statsbidrag hos Lansstyrelsen for
verksamhet med personligt ombud under 2015.

Socialnamnden taekar for muntlig redovisning oeh tar del av skrivelse Redovisning av
verksamhet med personligt ombud verksamhetsar 2014 datumstamplad 2015-01-07.

Socialnamndens beslut

For ytterligare information se skrivelse Redovisning av verksamhet medpersonligt
ombud verksamhetsdr 2014 datumstamplad 2015-01-07.

Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsattning ska Ia
mojlighet att leva ett mer sjalvstandigt liv, med mojlighet att ta del av samhallets
utbud av: yard, stod, service, rehabilitering oeh sysselsattning pa jamlika villkor.
Ombuden arbetar pa den enskildes uppdrag - fristaende fran myndigheter oeh
vardgivare. Att kontakta ett Personligt ombud at frivilligt oeh kostnadsfritt.

Personligt ombud (PO) ar ett stod for personer med psykisk funktionsnedsattning, PO
verksamheten ar plaeerad i den Dalslandsgemensamma enheten USD (Utveekling
Socialtjansten i Dalsland), vilken organisatoriskt ar plaeerad i Melleruds kommun.
Verksamheten har i dags dato en person anstalld.

USD's (Utveekling Socialtjansten i Dalsland) samordnare Anette Galfvensjo oeh
dalslands kommunemas gemensamma Personliga ombud (PO) Tore Andersson
foredrar arendet skriftligt oeh muntligt.

Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2014, Dnr 2015-000008.700

SN § 11
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Socialnamnden taekar for redovisningen oeh lagger den till handlingama.

Socialnamndens beslut

USD ar plaeerad i Melleruds kommun oeh dess ledningsgrupp bestar av
forvaltnings/social ehefer inom dalslandskommunema.

USD drivs gemensamt av de fem Dalslandskommunema oeh arbetar bland annat med;
verksamhetsutveekling, kompetensutveekling oeh strukturerat erfarenhetsutbyte.
Genom att samarbeta over kommungransema i Dalsland kan USD erbjuda ett mer
kvalitetssakert arbete.

USD's (Utveekling Socialtjansten i Dalsland) samordnare Anette Galfvensjo foredrar
arendet muntligt.

Socialnamndens verksamhetsplan 2015, Dnr 2015-000011.700

SN§ 12
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Expedierad: Plan- och byggnadsnamnden

Namnden har inget att erinra gallande detaljplan for Hokedalens industriomrade.

Socialnamndens beslut

Planforslaget finns tillgangligt pa plan- och byggkontoret samt pa kommunens
hemsida www.dalsed.se. Eventuella synpunkter pa planforslaget framfors skriftligen
till Plan- och byggnadsnamnden,

Hokedalens industriomrade saknar idag detaljplan. Flera industriforetag har sin
verksamhet hfir och inom planomradet finns ett flertal industribyggnader samt ett
enbostadshus. Planens syfte ar i huvudsak att sakerstalla mojligheten aU kunna
anvanda omradet for industriandamal, En liten del i detta ar att i begransad omfattning
skapa utbyggnadsmojligheter for industrin. Planens huvuddrag ar att he1a det befint
liga industriomradet, viss omgivande mark samt fastigheten med enbostadshus
foreslas blir planlagda for industri. Norra delen av planomradet foreslas bli natur
omrade och nordvastra delen foreslas bli naturomrade och skyddszon mot de
befintliga bostadema strax utanfor planomradet,

Detaljplan for Hokedalens industriomrade ar ute pa samrad till den 20 februari 2015.

Detaljplan iOrHdkedalens industriomrade, Dnr 2015-000012.214

SN § 13
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Expedierad: Forvaltningschef
Forvaltningsekonom

Namnden beslutar att omfordela medel fran konto timvikarier till finansiering av tre
nya tjanster i Flexteamet.

Socialnamndens beslut

Forslag till beslut ar att omfordela medel till ytterligare tre tjanster i Flexteamet. For
detaljerad information se tjansteskrivelse Overtalighet personal LSS daterad 2015-01-
26.

Socialforvaltningen har idagslaget en overtalighet pa underskoterskor med anledning
av forandring pa en av LSS arbetsplatser, totalt handlar det om 7,11 tillsvidare
anstallda heltidstjanster fordelade pa 10personer. Med hjalp av personalavdelningen
har en inventering skett i socialforvaltningens samtliga verksamhetsomraden.

Forvaltningschef Gunilla Bengtsdotter foredrar arendet muntligt och skriftligt.

Overtalighet LSS, Dnr 2015-000013.741

SN § 14
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Ovrigt

Rapport
Korttidsbelaggning och ej verkstallda beslut av bifall sarskilt boende -
2015-01-02

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

Meddelanden, Dnr 8322
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